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TARTALOM
HIRDETMÉNYEK
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015
EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. (Modern Városok Program
keretében megvalósuló Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt műszaki ellenőri és műszaki
lebonyolítói feladatai. - K. É. - 6360/2018)
EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. (Modern Városok Program
keretében megvalósuló „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú projekt műszaki ellenőri
és műszaki bonyolítói feladatai. - K. É. - 6362/2018)
XV. ker. Gazdasági Működtetési Központ ("A Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe
tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzése 2018.09.01-2019.12.31. között tartó
időszakban" tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása - K. É. - 6108/2018)
Agrárgazdasági Kutató Intézet (Könyvelőirodai szolg mezőgazd-i vállalkozókra vonó adatgyűjtési,
feldolgozási felra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztra
- K. É. - 4937/2018)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ („Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az
EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében” - AF - K. É. - 6468/2018)
BKV Vasúti Járműjavító Kft. (Alkatrészek beszerzése ICS és KCSV villamosokhoz a BKV Vasúti
Járműjavító Kft. részére - K. É. - 6358/2018)
Budapest Főváros Önkormányzata (Városháza épületének fejlesztése, előkészítő műszaki
dokumentációk készítése - K. É. - 5361/2018)
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (AF_CSBO_Babacsomag és kelengyecsomag - K. É. 6104/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata („Inkubációs Központ létrehozásához, a Régi Városháza
felújításához és a Sas utcai mélygarázs létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése” - K.
É. - 6151/2018)
Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Egyes kórházak épületeinek
vízfelhasználását csökkentő készülékek beépítésével történő energetikai korszerűsítése és
kapcsolódó üzemetetési feladatok ellátása” - K. É. - 5391/2018)
Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (ÉLBC - Mintaszállító gépjárművek beszerzése - AF - K.
É. - 6296/2018)
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona (Élelmiszer alapanyag beszerzés adásvételi
szerződés keretében 2018 - K. É. - 6158/2018)
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ajánlati felhívás - Győr II. János Pál tér és környezetének
átalakítása - K. É. - 5597/2018)
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Vállalkozási keretszerződés
Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló és a
JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek, fák és fasorok ápolása, fenntartása
tárgyában" - K. É. - 6086/2018)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Aszfalttömörítő gépek beszerzése (1,5T vibro és nagy hengerek)- AF - K.
É. - 6068/2018)
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság („MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései
végrehajtásához külső kapacitás bevonása” - K. É. - 6350/2018)

Max-Construct Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Komplex, biogáz üzemű cukorcirok
feldolgozást és cukor szirup gyártást biztosító egyedi technológiához kapcsolódó eszközök
tervezése, szállítása, valamint komplett, kulcsrakész telepítése. - K. É. - 6367/2018)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső
Vár és Külső Vár kivitelezési munkái - K. É. - 6105/2018)
Nemzeti Kommunikációs Hivatal (Komplex kommunikációs feladatok elvégzése a Családbarát Ország
Nonprofit Közhasznú Kft. számára_Ajánlati felhívás - K. É. - 5622/2018)
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Növényvédőszerek; AF - K. É. - 6070/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉK Pest és Nógrád
hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszer kivitelezés - K. É. - 6141/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Ajánlati felhívás- Adásvételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 azonosító-számú projekt megvalósulásához
szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése - K. É. - 6155/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Kaposmenti
hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszer kivitelezése. - K. É. - 6181/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AF - Észak-Balaton
edényzet - K. É. - 6225/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Adás-vételi szerződés
keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges
gyűjtő- és szállító-járművek beszerzése - K. É. - 6226/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Adásvételi szerződés
keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosító-számú projekt megvalósulásához szükséges
gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése - K. É. - 6231/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (AFKEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények
beszerzése- Hódmezővásárhely - K. É. - 6280/2018)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Ajánlati felhívás - Pécs
jármű - K. É. - 6345/2018)
Oktatási Hivatal (Ajánlati felhívás - Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú
kiemelt projektje keretében - 2 részben - K. É. - 5935/2018)
Pannon Egyetem (Felhőkondenzációs magszámláló, ködvíz gyűjtő és köd monitor beszerzése a
Pannon Egyetem részére - K. É. - 5737/2018)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (AF - Informatikai eszközök beszerzése a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem részére - 2. - K. É. - 6165/2018)
Pécsi Vasutas Sportkör (A „Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi
sportinfrastruktúra-fejlesztés” tárgyú projekt során építési beruházáshoz kapcsolódó beruházáslebonyolító, műszaki ellenőr és tervellenőri feladatok ellátása - K. É. - 5829/2018)
PLASTICOR Műanyagfeldolgozó Kft. (Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül - K.
É. - 6479/2018)
Szigetvári Kórház (Ajánlati felhívás az "Adásvételi szerződés - EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó
szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében orvosi berendezések, eszközök leszállítása, üzembe
helyezése és jótállás biztosítása" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz - K. É. - 5382/2018)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Ajánlati felhívás - "Keretmegállapodás zöldség,
gyümölcs adásvétele tárgyában a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
részére" (673) - K. É. - 5645/2018)
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Vállalkozási szerződés
online szolgáltatások futtatáshoz szükséges szerver kialakítás és hosting szolgáltatás az EFOP-1.2.3VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
- K. É. - 6072/2018)
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Életpályatervezés
gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék
Újratöltve című projekt keretében - K. É. - 6115/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az
eljárás eredményéről-A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímavédelmi Hatóság részére a meglévő
LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer kiegészítése ETS modullal - K. É. - 6023/2018)
Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Általános csapágyak, valamint speciális
csapágyak beszerzése - K. É. - 6146/2018)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Részvételi felhívás - 3,5 tonna
össztömeget meg nem haladó gépjárműből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes körű
flottakezelése - K. É. - 6243/2018)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (M3 Metró rekonstrukciójához kapcsolódó
megfelelőségértékelési tevékenység ellátása - K. É. - 6432/2018)
MAHART Magyar Hajózási Zrt. (részvételi felhívás - Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk
érdekében végzendő nemzetközi marketing tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi
nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” keretében. - K. É. 6299/2018)
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Megbízási szerződés független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok
ellátására a Budapest - Belgrád X/b vasúti korridor hazai szakaszának korszerűsítése során - K. É. 6459/2018)
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (AF - „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ
Kft. számára” - K. É. - 6363/2018)
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (AF - MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-,
szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási,
karbantartási anyagok beszerzése - K. É. - 6376/2018)
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (AF - MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, Hideg és meleg vízmérők beszerzése
különböző méretekben és a vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok beszerzése - K. É. - 6384/2018)
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (Vízi közművek üzemeltetése
során felmerülő irányítástechnikai és elektromos hibák diagnosztizálása, az üzemzavarok elhárítása
folyamatos készenlét fenntartása mellett. - K. É. - 4781/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015
Fővárosi Vízművek Zrt. (Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 6028/2018)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Átrakógépek ABOS2 és FBOS2
kategóriának való megfeleltetése céljából engedélyezési eljárásra alkalmas kiviteli tervek készítése Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 6022/2018)

Helyesbítés/2015
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola, Petőfi Sándor
Általános Iskola Bálint Sándor telephely, Weöres Sándor Általános Iskola, Tabán Általános Iskola,
Bonifert Általános Iskola energetikai korszerűsítése 5 részajánlati körben - K. É. - 6283/2018)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Korrigendum - Vállalkozási szerződés keretében
intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00010 jelű pályázat keretében - K. É. - 6394/2018)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Korrigendum - Vállalkozási szerződés keretében
intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00005 jelű pályázat keretében - K. É. - 6396/2018)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Korrigendim - Vállalkozási szerződés keretében
intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében - K. É. - 6398/2018)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Korrigendum - „Vállalkozási szerződés keretében
intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00025 jelű pályázat keretében - 2 részben” (453)
- K. É. - 6455/2018)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (BMJV közvilágításának üzemeltetése, karbantartása
2016-2019. 3.sz.szerz.mód. - K. É. - 6148/2018)
Nemzetgazdasági Minisztérium (Tájékoztató a SZEMIR informatikai rendszer továbbfejlesztése és
supportja tárgyú szerződés módosításáról - K. É. - 5428/2018)
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Ragadós száj- és körömfájás vírus adott típusából tisztított,
koncentrált antigén előállítása, tárolása, megrendelés esetén kész vakcina szállítása - ajánlati
felhívás - K. É. - 6147/2018)
Pécel Város Önkormányzata ((IT-1045) közétkeztetési szolgáltatások megrendelése - K. É. - 6328/2018)
Eljárást megindító felhívás/2015
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (józsefvárosi sportpálya udvar üzemeltetési szakértőjének
kiválasztása-ajánlati felhívás KÉ - K. É. - 6417/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (Tátjékoztató az eljárás eredményéről-Keretmegállapodás az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ Projektirányítási Igazgatóságának szervezésében lebonyolítandó
EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátására - K.
É. - 5473/2018)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (TEE - Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai
és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése az
EFOP-2.2.0-16-2016-00002” „Online Lelki Egészség Tanácsadás (OLET) szakmai módszertani
hátterének a kialakítása - K. É. - 5772/2018)
Ásotthalom Nagyözségi Önkormányzat (eredményesség - Ásotthalmi Tölgyfa óvoda fejlesztése - K. É. 5462/2018)
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Egészségügyi veszélyes hulladék kezelése és
ártalmatlanítása, valamint egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök
adás-vétele - Eredménytájékoztató - K. É. - 6438/2018)
Balmazújváros Város Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről a „Belvízvédelmi
fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban” tárgyú közbeszerzési eljárásban - K. É. - 5572/2018)

Biatorbágy Város Önkormányzata (Tájékoztató eredményről a Népi építészeti emlékek helyreállítása Biatorbágy, Nagy utca 31. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése közbeszerzési
eljárásban - K. É. - 5477/2018)
BJMOKK Nonprofit Kft. (Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése Ginop - 7.1.2-Hajók
és Kapcsolódó Eszközök Beszerzése A Felső- és Alsó-Tiszán - K. É. - 5663/2018)
Budapest Főváros Kormányhivatala (Tájékoztató az eljárás eredményéről a Budapest Főváros
Kormányhivatala ingatlanaiban működő klímaberendezések karbantartása és javítása 1696 db+25%
mennyiségben közbeszerzési eljárásban. - K. É. - 5696/2018)
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (Burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó
csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása, javítási,
karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése. - K. É. - 5621/2018)
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (Szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó
csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók
felújítása, javítási, karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése. - K. É. 6443/2018)
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről Forgalomtechnikai kiskorrekciók VIII. és IX. csomag munkáinak elvégzése - K. É. - 5098/2018)
Csór Község Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - „Csór község Önkormányzat
épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül” - K. É. 5264/2018)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (TEE „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése egri intézményekben” című projekt „Északi Városrész Gondozási Központ felújítása” - K.
É. - 5722/2018)
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (Tájékoztató az eljárás eredményéről- Udvartér
fenntartási gépek, eszközök és kézi szerszámok, műszerek és segédanyagok beszerzése II.
adásvételi szerződés keretében 3 részben - K. É. - 5569/2018)
Encsencs Község Önkormányzata (Vállalkozási szerződés Encsencs önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítés kivitelezési feladatainak ellátására - K. É. - 5861/2018)
Ercsi Város Önkormányzata (eredmény - K. É. - 6461/2018)
Ercsi Város Önkormányzata (Eredmény - K. É. - 6463/2018)
Erk Község Önkormányzata (Tájékoztató az "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Erken” című, TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
építési beruházás eljárás eredményéről - K. É. - 6578/2018)
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvé (Tájékoztató az
eljárás eredményéről - K. É. - 5759/2018)
Fehérgyarmat Város Önkormányzata (TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00037 „Fehérgyarmat város vízrendezése
a Gábor Áron, Hunyadi, Bartók, Dózsa, Dózsa köz, Deák Ferenc, Béke, Hadház és Tolnai utcák által
határolt területen - K. É. - 5038/2018)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet („Subcután ICD és tartozékai beszerzése” - K. É. 5855/2018)
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről
- Irodai munkavégzéshez szükséges papír, író- és irodaszerek, valamint cégemblémával ellátott
borítékok, tasakok szállítása - K. É. - 5763/2018)
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum (Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskolájában elektromos hálózat korszerűsítése - K. É. - 6399/2018)

Hadászi Korlátolt Felelősségű Társaság („Csarnoképítés a Hadászi Kft-nél”_eredménytájékoztató - K. É.
- 5890/2018)
Herman Ottó Múzeum (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Herman Ottó Múzeum egyes régészeti
feltárásain régészeti kézi bontómunka és régészeti gépi földmunka biztosítása vállalkozási szerződés
keretében - K. É. - 5643/2018)
Iváncsa Községi Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről-„TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00010
számú Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése című pályázat kivitelezési munkálatai
vállalkozási szerződés keretében” - K. É. - 5387/2018)
Kátai Gábor Kórház (Az EFOP-2.2.18-17 azonosító számú ’Átfogó betegbiztonsági fejlesztések és
szemléletváltás a Kátai Gábor Kórházban’ ci?mu? pályázat keretében egészségügyi eszközök
beszerzése és üzembe helyezése - K. É. - 6406/2018)
Kiskőrösi tankerületi Központ (Tájékoztató_Kiskőrösi TK_EFOP413_kivitelezés_Sallai - K. É. 5741/2018)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata (eredményesség - Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy
Zsilinszky utcai telephelyének építési kivitelezési beszerzése - K. É. - 5002/2018)
Kiskunmajsa Város Önkormányzata (eredményesség - Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai
telephelyének építési kivitelezési beszerzése - K. É. - 5492/2018)
Kisvárda Város Önkormányzata (Termál kutak fúrása és hőközpontok kivitelezése - Tájékoztató az
eljárás eredményéről hirdetmény - K. É. - 5750/2018)
Kisvárda Város Önkormányzata (Multifunkcionális csarnok parkolójának kivitelezése - K. É. 5751/2018)
KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. (Tájékoztató a K-066 számon folyamatban volt
eljárás eredményéről - K. É. - 5898/2018)
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Összegezés a Felnőtt Háziorvosi Rendelő (1101 Budapest, Pongrác út
19. - hrsz.: 38924/95) korszerűsítésének, felújításának kivitelezési munkái II.tárgyú közbeszerzési
eljárásban - K. É. - 5627/2018)
Mór Városi Önkormányzat (Mór- Közigazgatási Épület- Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. 5537/2018)
Nagybánhegyes község Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről a "Nagybánhegyes
orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában. - K.
É. - 5635/2018)
Nagyharsány Község Önkormányzata (7822 Nagyharsány, Petőfi Sándor utca 4-6. szám, 320/9. hrsz.
alatti konyha felújítása - K. É. - 6419/2018)
Nemzeti Örökség Intézete (Eredménytájékoztató_Takarítás a Nemzeti Örökség Intézete
vagyonkezelésében lévő Fiumei úti Sírkert egyes épületeiben - K. É. - 5585/2018)
Nemzeti Sportközpontok (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Öcsöd, Köztársaság út 37-39.
szám, 260 helyrajzi számú ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó
közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján - K. É. - 5714/2018)
Orosháza Város Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről_„Óvodák felújítása Orosházán
(Lehel és Könd) a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 azonosítószámú projekt keretében” - K. É. 5465/2018)
Paksi Gyógyászati Központ (Tájékoztató - Uszodai vízkezelő vegyszerek beszerzése - 2018 - K. É. 5412/2018)
Pápai Tankerületi Központ (Tájékoztató az eljárás eredményéről - állami fenntartású köznevelési
intézmény felújítása - K. É. - 4088/2018)

Paszab Község Önkormányzata (Védőnői szolgálat felújítása Paszab községben - K. É. - 6429/2018)
Pig and Hús Kft. (Húsfeldolgozó üzem létesítése innovációval - eszközbeszerzés - K. É. - 5405/2018)
Pocsai József Attila őstermelő (Tájékoztató az eljárás eredményéről „Almos trágyatároló építése
Debrecen-külterület 0752/13 hrsz. alatt” tárgyában - K. É. - 3808/2018)
Répcelak Város Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről, Répcelak belterület 86 számú
főút melletti területének komplex városképi fejlesztése munkáira. Projektazonosító: TOP-2.1.2-15VS1-2016-00010 - K. É. - 5656/2018)
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata (Tájékoztató a „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások
fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához
szükséges építési beruházás eljárás eredményéről - K. É. - 6575/2018)
Sárkeresztes Község Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Sárkeresztesen a TOP-4.2.1-15-FE1 Program
keretein belül” - K. É. - 5259/2018)
Semmelweis Egyetem (Nagy hatékonyságú, sub-milliméteres, multimodalitású, rekonstrukciós
keretrendszer és algoritmusok fejlesztése és optimalizálása - Tájékoztató az eljárás eredményéről K. É. - 5442/2018)
SOMAPAK KFT (Tájékoztató - Csarnoképület építése (1/E/2018/SOMAPAK) - K. É. - 5830/2018)
STEAM COOK Kft. („Steam Cook Kft. Panírozó gépsor kialakításához szükséges eszközbeszerzése” a
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú 1820395758 azonosítószámú projekt alapján. - K. É. - 6543/2018)
Szabás Község Önkormányzata („Az Önkormányzat és a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése” K. É. - 6152/2018)
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Informatikai rendszer
kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai tevékenység és
végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére - K. É. 6289/2018)
Szegedi Szakképzési Centrum (Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimn. és Szakközépisk.ban felújítás 2
részben - K. É. - 6332/2018)
Szegedi Szakképzési Centrum (Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
villámvédelmi rendszer javítása, elektromos rekonstrukció - 2 részben - K. É. - 6408/2018)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai
működtetése_Tájékoztató eljárás eredményéről - K. É. - 5332/2018)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program
keretében közúti elérhetőség fejlesztése II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
tájékoztató - K. É. - 6457/2018)
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (7 db 7 személyes duplakabinos billenő platós 3,5 t
tehergépjármű beszerzése - K. É. - 5377/2018)
Szépművészeti Múzeum (A szentpétervári Ermitázsban megrendezésre kerülő Munkácsy kiállítás
műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása - K. É. - 6422/2018)
Szilvásvárad Község Önkormányzata (Tájékoztatás az eljárás eredményéről - „A Szilvásváradi Szociális
Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00001) - kivitelezés” - K. É. 6139/2018)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Kivitelezési
munkálatok elvégzése a Szegő Gábor Általános Iskolában - K. É. - 5550/2018)

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (A Nyitott Tanulási Központok és NYITOK eMűhelyek számára
tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások beszerzése - K.
É. - 5036/2018)
Tiszabercel Község Önkormányzata (Egészségház felújítása Tiszabercelen - K. É. - 5480/2018)
Újhartyán Város Önkormányzata (Ipari Park fejlesztése, Japánfasor 1102/4 hrsz-ú terület közműellátása
(út, víz-szennyvíz) kivitelezése” - K. É. - 6110/2018)
Újhartyán Város Önkormányzata (Újhartyán Ipari Park csapadékvíz kezelés - K. É. - 6112/2018)
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ((PTS-191)
emeltszintű kardiológiai ultrahangkészülék beszerzése (EFOP-2.2.20-17-2017-00017) - tájékoztató - K.
É. - 5799/2018)
Koncessziós hirdetmény/2015
Szentgotthárd Város Önkormányzata (Üzemeltetés - K. É. - 5948/2018)
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (Tájékoztatás ajánlattételi határidő meghosszabbításáról Reménység Katolikus Általános Iskola részleges emeletráépítése - K. É. - 6633/2018)
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (Az MTK Lantos Mihály Sporttelepén új futófolyosó és atlétikai
edzőcsarnok építése-módosítás KÉ - K. É. - 6737/2018)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Attala Község Önkormányzata (Attalai Aprók Háza óvoda épületének felújítása, bővítése - szerződés
módosítás tájékoztató 2. - K. É. - 5657/2018)
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (A Kiskunhalasi Járási Hivatal központi épületeinek felújítása - K.
É. - 6559/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen, Harsona utca szilárd burkolattal való ellátása_
tájékoztató szerződésmódosításról - K. É. - 5400/2018)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata („A Felsőpércsi utca szilárd burkolatának és csapadékvíz
csatornának a kiépítése” _tájékoztató szerződésmódosításról - K. É. - 5401/2018)
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium bővítése - szerződés módosítása - K. É. - 5407/2018)
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola meglévő épületének átalakítása - K. É. - 5411/2018)
Gyöngyöspata Város Önkormányzata (Tájékoztató a szerződés módosításáról - „Bokréta Egységes
Óvoda- bölcsőde intézményi átalakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával
(TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015)” - K. É. - 5308/2018)
Kaposvári Egyházmegye (Karádi római katolikus templom felújítására vonatkozó tervezési és
kivitelezési feladatok ellátása - tájékoztató a szerződés módosításáról - K. É. - 6499/2018)
Kétpó Község Önkormányzata (Kétpó község csapadékvíz elvezetése a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00018
pályázat keretén belül - K. É. - 5457/2018)
Magyar Államkincstár (Tájékoztató a szerződés módosításáról - K. É. - 5617/2018)
Magyar Nemzeti Bank (Szerződésmódosítás "MNB Sablonkezelő rendszerének szoftverfejlesztési,
támogatási és üzemeltetési szolgáltatásának megvalósítása (KBF/486/2017) - K. É. - 5358/2018)
Mátranovák Községi Önkormányzat (Mátranovák Védőnői-fogorvosi rendelő felújítása, átalakítása,
korszerűsítése, akadálymentesítése - 1. sz. szerződésmódosítás - K. É. - 6496/2018)

Nemzeti Sportközpontok (Szerződés módosítás - Szob, Széchenyi sétány 579. hrsz. alatti ingatlanon
tanuszoda építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján - K. É. - 5463/2018)
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás
EFOP 1.3.1-15 projekt - Projekt monitoring és kutató-fejlesztő tevékenység: 4. rész: Kutatási jelentés
kvalitatív kutatás eredményeiről - K. É. - 5393/2018)
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás
EFOP 1.3.1-15 projekt - Projekt monitoring és kutató-fejlesztő tevékenység 5. rész: Lakossági
megkérdezés - K. É. - 5398/2018)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde
kialakítása - 1. sz. szerződésmódosítás - K. É. - 4968/2018)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (1. számú szerződésmódosítás "Kerékpáros és közösségi
közlekedési fejlesztések Szeged belvárosában című projekt kapcsán engedélyezési és kiviteli tervek
készítése” tárgyában - K. É. - 5632/2018)
Szerb Országos Önkormányzat („Vállalkozási szerződés a Nikola Tesla Szerb Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon óvodájának felújítására (tervezés és kivitelezés)” - Szerződésmódosítás K. É. - 5228/2018)
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó
hirdetmény - Egységes fővárosi parkolás-irányítási rendszer kialakítása érdekében egyes parkolási
létesítmények IKSZR rendszerrel integrált működésének kialakítása - K. É. - 5608/2018)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal („Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési
rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki
leírásban részletezettek szerint” - K. É. - 6040/2018)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01
Százhalombatta Város Önkormányzata (Vállalkozási szerződés 2. sz. módosításáról szóló tájékoztató
hirdetmény - K. É. - 5562/2018)
Bírósági határozat
Fővárosi Törvényszék Fővárosi Törvényszék 35.P.24.054/2016/6.számú ítélete (K. É. - 4129/2018)

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. (6360/2018)
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: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22720
Postai cím: Széchenyi utca 31.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póser Zoltán ügyvezető, 4025 Debrecen, Széchényi u. 31.
Telefon: +36 202322698
E-mail: info@edc.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.edc.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.edc.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: http://www.edc.debrecen.hu/kozbeszerzesek (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: város- és gazdaságfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Modern Városok Program keretében megvalósuló Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt
műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatai.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Modern Városok Program keretében megvalósuló Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt műszaki
ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatai.
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: Modern Városok Program keretében megvalósuló Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt
műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatai.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Heltai Gáspár utca 1., hrsz.: 66056/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatai. DebrecenPallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 1. számú, 66056/2 helyrajzi számú ingatlanon egy több
oktatási egységből álló iskolaépület és az ahhoz kapcsolódó építmények létesítése, valamint a gépjármű
parkolók, kerékpártárolók, telken belüli közlekedő utak kivitelezése és azok közúthoz történő csatlakozása.
A gépjárműparkolók száma 173 db, az autóbusz várakozóhelyek száma 4 db. Az iskolaépület pinceszintje
1528,3 m2, a földszintje 2714,4 m2, az emelete 3049,5 m2 alapterületű, a külső építmények nettó
alapterülete 92,5 m2, az összes nettó alapterület 7384,7 m2. Az iskolaépülethez kapcsolódóan 1 db 21,4 m
x 42,1 m-es, félig földbe süllyesztett tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek a létesítése.
További főbb mennyiségek:
- 450 m2 extensive zöldtető építése,
- sportcélú helyiségben 910,15 m2 beltéri sportburkolat kivitelezése,
- 21,4 m fesztávú monolit vasbeton födém kivitelezési munkarészt,
- 3928 m2 nagyságú kültéri sportpálya építése,
- 26.342 m2 nagyságú parkosítás, parképítés.
Beruházás becsült értéke: nettó 3.216.803.117.- Ft
Feladatmeghatározás:
Műszaki ellenőri feladatok:
Megbízott tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles végezni.
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi
a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció
betartását.
Műszaki lebonyolítói, szakértői feladatok.
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 Legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik összesen legalább 5400
m2 nagyságú nettó alapterületű monolit vasbeton szerkezetű épület kivitelezésének műszaki
ellenőrzésében szerzett tapasztalattal 20
2 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik
zöldtető építésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (Nem / Igen) 15
3 Legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik összesen legalább 2500 m2 nagyságú kültéri
sportpálya műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal 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: 11 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 30
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: 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.
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 alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot.
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 (Kr)
1. § (1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen
eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbesz dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megf. a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.-nek.
Ajánlatkérő (AK) a Kr. 2. § (5) bek.-e alapján az alk.köv.-ek előzetes ig.-ára elfogadja AT egyszerű
nyil.-át az EEKD-ban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).
A Kbt. 69. § (4)-(7) és a Kr. 22. § (5) bek.-e 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. § (3) 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 szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr 21. § (3a) bek. alapján AK hat év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi
figyelembe.
A Kr 22. § (1) bek. alapján.
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem Moi 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 AT, ill. az alkalm. igazolásában részt vevő más szervezet nyilatk.-nak csatolása
szükséges.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező
ideje (év/hónap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben az AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. AK felhívja a figyelmet
a Kr 22. § (5) bekezdésére!
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalm.-i
minimumkövetelmények!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább, a
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti referenciákkal:
- összesen minimum 5400 m2 nettó alapterületű közhasználatú épület építésének és/vagy
felújításának műszaki ellenőrzésére irányuló referenciával (ezen referencia követelményt maximum
3 szerződéssel lehet teljesíteni),
- összesen minimum 300 m2 nagyságú zöldtető építésének műszaki ellenőrzésére irányuló
referenciával,
- összesen legalább 19 500 m2 nagyságú terület parkosításának és/vagy parképítésének és/vagy
parkfelújításának műszaki ellenőrzésére vonatkozó 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
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az Iskola diákjai egy ismert, nemzetközileg akkreditált pedagógiai program szerinti
oktatásban részesülnek,melynek célja, hogy a városba települő nemzetközi vállalatok személyi
állományának oktatási igényei a legmagasabb szinten kielégítésre kerüljenek.A potenciális
befektetőkkel történő tárgyalások során Ajánlatkérőpozíciója az egyéb-befektetési helyszín
szempontjából versenytársnak minősülő-városokhoz képest lényegesengyengébb olyan oktatási
létesítmény rendelkezésre állása nélkül, mely a befektetői döntések szempontjából meghatározó
jelentőséggel bír.A nemzetközi iskola a város egyes területeinek befektetési célú hasznosításának
előfeltétele.A befektetői elvárásokra tekintettel az iskolának meg kell kezdenie működését legkésőbb
2019.szeptemberében.Figyelembe véve a kivitelezés időtartamát, az uniós nyílt eljárás általános
eljárási időigénye nem tartható,a megkötött befektetői szerződésekre is 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: 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: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EDC Debrecen Város-és
Gazdaságfejlesztési Központ, 4025 Debrecen, Széchényi u. 31., I. emelet 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 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.
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
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
dok.-ban 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.) Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles műszaki ellenőri
tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást (10 000 000- HUF/kár és 20 000 000- HUF/
év összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.
12.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.).
13.) 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) 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.3) További információk folytatása:
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdése alapján az ajánlati ár értékelési szempontot rögzített,
nettó 85.000.000,- Ft értéken adja meg, melyet ajánlatkérő az indikatív árajánlatok legmagasabb
értéke alapján határozta meg. Ezen felmért becsült érték alapján ajánlatkérő fix árat szeretne
alkalmazni, mivel a projekt kiemelt jelentőségű a város életében, ezért Ajánlatkérő semmiképpen
nem szeretné, ha a kialakuló árverseny a minőség romlását eredményezné. Jelen műszaki ellenőri
és műszaki lebonyolítói munka összetett, komplex feladat, ezért a teljesítés minősége Ajánlatkérő
számára meghatározóbb jelentőséggel bír az ellenszolgáltatás összegénél, így Ajánlatkérő a
műszaki ellenőr és műszaki lebonyolító kiválasztása során nem az árat, hanem a munka minőségi
paramétereit kívánja elsődlegesen értékelni oly módon, hogy az ellenszolgáltatás összegét egy
olyan értéken rögzíti, mely megítélése szerint megfelelő fedezetet biztosít a beszerzés teljesítésére,
és amely összegből szakmailag magas színvonalú, a megrendelői igényeket és a szakmai
elvárásokat mindenben maximálisan kielégítő munka valósítható meg. Ajánlatkérő által rögzített
ajánlati ártól eltérő megajánlás az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
15.) Jelen beszerzésénél a részajánlattétel nem indokolt, mivel a beruházás műszaki komplexitása
az elmúlt évek városi beruházásaihoz mérten magasnak tekinthető, ebből fakadóan a műszaki
ellenőri és a műszaki lebonyolítói feladatok komplexitása is kiemeleten magas. Ebből következik,
hogy a műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok egymástól való elhatárolása és
esetlegesen több gazdasági szereplővel történő teljesítése komoly információ áramlási és feladat
végrehajtásbeli problémákat okozna.
A III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:
A beszerzés önerőből valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlázásra 10 %-os
műszaki készültségi fokonként van lehetőség oly módon, hogy 9 részszámla és 1 végszámla
nyújtható be. 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-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. 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: 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

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. (6362/2018)
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: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22720
Postai cím: Széchenyi utca 31.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póser Zoltán ügyvezető, 4025 Debrecen, Széchényi u. 31.
Telefon: +36 202322698
E-mail: info@edc.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.edc.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.edc.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: http://www.edc.debrecen.hu/kozbeszerzesek (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: város- és gazdaságfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Modern Városok Program keretében megvalósuló „a debreceni Nagyerdő program befejezése”
tárgyú projekt műszaki ellenőri és műszaki bonyolítói feladatai.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Modern Városok Program keretében megvalósuló „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú
projekt műszaki ellenőri és műszaki bonyolítói feladatai.
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: Modern Városok Program keretében megvalósuló „a debreceni Nagyerdő program befejezése”
tárgyú projekt műszaki ellenőri és műszaki bonyolítói feladatai.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631000-0
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:
Modern Városok Program keretében megvalósuló „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú
projekt műszaki ellenőri és műszaki bonyolítói feladatai.
Teljes mennyiség:
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.
Beruházás becsült értéke: nettó 7.168.392.526.- Ft
Feladatmeghatározás:
Műszaki ellenőri feladatok:
Megbízott tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles végezni.
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi
a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció
betartását.
Műszaki lebonyolítói, szakértői feladatok.
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 Legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 15.000 fő
befogadóképességű épület kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzésében szerzett tapaszt 20
2 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik
zöldtető építésének műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalattal (Nem / Igen) 15
3 Legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik vízi élmény és/vagy látványelemeket is
magában foglaló vizes létesítmény építésének és/vagy felújításának műszaki ellenőrzésében
szerzett tapasztalat 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
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 30
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: 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.
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 alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságot.
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 (Kr)
1. § (1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen
eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbesz dokumentumok között rendelkezésre bocsátott
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megf. a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.-nek.
Ajánlatkérő (AK) a Kr. 2. § (5) bek.-e alapján az alk.köv.-ek előzetes ig.-ára elfogadja AT egyszerű
nyil.-át az EEKD-ban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).
A Kbt. 69. § (4)-(7) és a Kr. 22. § (5) bek.-e 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. § (3) 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 szolgáltatásainak ismertetése.
A Kr 21. § (3a) bek. alapján AK hat év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi
figyelembe.
A Kr 22. § (1) bek. alapján.
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem Moi 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 AT, ill. az alkalm. igazolásában részt vevő más szervezet nyilatk.-nak csatolása
szükséges.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező
ideje (év/hónap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben az AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. AK felhívja a figyelmet
a Kr 22. § (5) bekezdésére!
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalm.-i
minimumkövetelmények!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább, a
felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti referenciákkal:

- összesen minimum 8500 m2 nettó alapterületű közhasználatú épület építésének és/vagy
felújításának műszaki ellenőrzésére irányuló referenciával (ezen referencia követelményt maximum
3 szerződéssel lehet teljesíteni),
- összesen minimum 2000 m2 nagyságú zöldtető építésének műszaki ellenőrzésére irányuló
referenciával,
- összesen legalább 1.500 m2 nagyságú vízfelületet is magában foglaló vizes létesítmény műszaki
ellenőrzésére vonatkozó 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
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: EDC Debrecen Város-és
Gazdaságfejlesztési Központ, 4025 Debrecen, Széchényi u. 31., I. emelet 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 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. Jelen beszerzésénél a részajánlattétel nem indokolt, mivel a beruházás
műszaki komplexitása az elmúlt évek városi beruházásaihoz mérten magasnak tekinthető, ebből
fakadóan a műszaki ellenőri és a műszaki lebonyolítói feladatok komplexitása is kiemeleten
magas. Ebből következik, hogy a műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok egymástól
való elhatárolása és esetlegesen több gazdasági szereplővel történő teljesítése komoly információ
áramlási és feladat végrehajtásbeli problémákat okozna.
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
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
dok.-ban 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.) Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles műszaki ellenőri
tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást (20 000 000- HUF/kár és 50 000 000- HUF/
év összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.
12.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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.3) További információk folytatása:
13.) 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.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdése alapján az ajánlati ár értékelési szempontot
rögzített, nettó 125.000.000,- Ft értéken adja meg, melyet ajánlatkérő az indikatív árajánlatok
legmagasabb értéke alapján határozta meg. Ezen felmért becsült érték alapján ajánlatkérő fix
árat szeretne alkalmazni, mivel a projekt kiemelt jelentőségű a város életében meghatározó
szerepű ezért Ajánlatkérő semmiképpen nem szeretné, ha a kialakuló árverseny a minőség
romlását eredményezné. Jelen műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói munka összetett, komplex
feladat, ezért a teljesítés minősége Ajánlatkérő számára meghatározóbb jelentőséggel bír az
ellenszolgáltatás összegénél, így Ajánlatkérő a műszaki ellenőr és műszaki lebonyolító kiválasztása
során nem az árat, hanem a munka minőségi paramétereit kívánja elsődlegesen értékelni oly
módon, hogy az ellenszolgáltatás összegét egy olyan értéken rögzíti, mely megítélése szerint
megfelelő fedezetet biztosít a beszerzés teljesítésére, és amely összegből szakmailag magas
színvonalú, a megrendelői igényeket és a szakmai elvárásokat mindenben maximálisan kielégítő
munka valósítható meg. Ajánlatkérő által rögzített ajánlati ártól eltérő megajánlás az ajánlat
érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
A III.2.2) "A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:
A beszerzés önerőből valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlázásra 10 %-os
műszaki készültségi fokonként van lehetőség oly módon, hogy 9 részszámla és 1 végszámla
nyújtható be. 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-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. 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: 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

XV. ker. Gazdasági Működtetési Központ (6108/2018)
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: XV. ker. Gazdasági Működtetési Központ
Nemzeti azonosítószám: AK16325
Postai cím: Ady Endre utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pekóné Tózsa Éva (f.a.k.sz.: 00202)
Telefon: +3618151763
E-mail: szaktanacsado.pte@gmail.com
Fax: +3616071145
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gmkxv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://gmkxv.hu/kozerdeku/kozbeszerzes-informacio
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.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
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
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 Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó főzőkonyhák részére élelmiszer
alapanyagok beszerzése 2018.09.01-2019.12.31. között tartó időszakban.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle élelmiszerek beszerzése a Gazdasági Működtetési Központ részére határidős adásvételi
szerződés keretében, 10 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: Tőkehús, húsáru
Rész száma: 1. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 2.)
Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca
51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:
1. rész: Tőkehús, húsáru - 16 tétel
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
Az 1. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az
adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott,
a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot
érti).
A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat 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 ökológiai termelésből származó termékek hányada (%)- 10 10
2 A teljesítés során az áru származási/ feldolgozási helye és a felhasználási hely közötti szállítás
távolsága (km*)- 10 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit baromfi-hal
Rész száma: 2. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15131500-0

További tárgyak:
15220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp.,
Nádastó park 2.) Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha (1151
Bp.,Bogáncs utca 51-53.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:
2. rész: Mirelit baromfi-hal - 17 tétel.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének

egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
A 2. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az
adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott,
a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot
érti).
A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat 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 teljesítés során az áru származási/ feldolgozási helye és a felhasználási
hely közötti szállítás távolsága (km*) - 10 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelittermékek
Rész száma: 3. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15331000-7

További tárgyak:
15330000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 2.)
Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha(1151 Bp.,Bogáncs utca
51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:
3. rész: Mirelit termékek - 41 tétel.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
A 3. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az

adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott,
a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot
érti).
A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat 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 teljesítés során az áru származási/ feldolgozási helye és a felhasználási
hely közötti szállítás távolsága (km*) - 10 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
II.2.1)
Elnevezés: Hentesáru
Rész száma: 4. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 2.)
Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca
51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:

4. rész: Hentesáru - 37 tétel
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
A 4. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az
adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott,
a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti).
A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat 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: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
II.2.1)
Elnevezés: Pékáru
Rész száma: 5. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15610000-7

További tárgyak:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 2.)
Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca
51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:
5. rész: Pékáru- 27 tétel
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
Az 5. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az
adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott,
a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti).A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a
közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a kereskedelmi táblázat 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 teljesítés során az áru származási/ feldolgozási helye és a felhasználási
hely közötti szállítás távolsága (km*) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermék
Rész száma: 6. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 2.)
Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca
51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:
6. rész: Tej, tejtermék - 40 tétel
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
A 6. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az
adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott,
a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti).
A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat 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: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs, tojás
Rész száma: 7. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15300000-1

További tárgyak:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 2.)
Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca
51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:
7. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás - 62 tétel
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat 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 ökológiai termelésből származó termékek hányada (% 10
2 A teljesítés során az áru származási/ feldolgozási helye és a felhasználási hely közötti szállítás
távolsága (km*) 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
II.2.1)
Elnevezés: Cukrásztermékek
Rész száma: 8. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15810000-9

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

15820000-2

NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 2.)
Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca
51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:
8. rész: Cukrásztermékek- 18 tétel
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
A 8. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az
adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott,
a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti).
A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat 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: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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: Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával a megadott mennyiségektől
legfeljebb +20%-kal eltérhet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
II.2.1)
Elnevezés: Fűszerek, szárazáruk, konzervek, befőttek
Rész száma: 9. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15850000-1

További tárgyak:

15870000-7
15890000-3
15830000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 2.)
Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca
51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:
9. rész: Fűszerek, szárazáruk, konzervek, befőttek - 111 tétel
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
A 9. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az
adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott,
a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti).
A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat 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: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
II.2.1)
Elnevezés: Italok

Rész száma: 10. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15900000-7

További tárgyak:

15980000-1

Kiegészítő szójegyzék

15981000-8
15982000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nádastó Főzőkonyha (1156 Bp., Nádastó park 2.)
Kavicsos Főzőkonyha (1157 Bp., Kavicsos köz 6 3.) Bogáncs Főzőkonyha (1151 Bp.,Bogáncs utca
51-53.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle élelmiszerek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás
és mennyiségek, valamint az alábbiak szerint:
10. rész: Italok- 13 tétel
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal
vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is
azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum
elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó
jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
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.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek
leszállítása
és a fuvareszközökről történő lerakása is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját
megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudjae az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani.
A 10. rész tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék
gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az
adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott,
a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti).
A részletes műszaki leírást és pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete illetve a
kereskedelmi táblázat 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: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (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 késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és meghiúsulási kötbért alkalmaz, amelynek részletes
szabályait a közbeszerzési dokumentumok III. fej. tartalmazza.
Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3)
bek.,
a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
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
közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1)
bekezdés c)
pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik
be.
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a
321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt
benyújtani,
továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 9. § b) pontja, 10. § és 11. § b) pontja szerint
köteles igazolni a kizáró okok fenn nem
állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a
321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A formanyomtatvány és az igazolások
keltezése nem
lehet régebbi dátumú a jelen felhívás feladásának napjától. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell
ajánlattevő 67. § (4)

bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken
túlmenően
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, illetve a
részvételi
jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §].
Amennyiben
változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát
köteles
ajánlatához 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: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző
legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített közbeszerzés tárgya szerinti
(az adott rész tárgya szerinti élelmiszer szállítása) legjelentősebb szállításainak ismertetését a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a 22. § (1) bekezdésében
előírt módon igazolva (az 1-4. és 8. részek tekintetében a szállítás mennyiségét, a 5-7. és 9-10.
részek tekintetében az ellenszolgáltatás összegét szükséges feltüntetni a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján).
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. §
(4)-(7) bek.
alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében:
- az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó - ajánlattevő által
tett
részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására
vonatkozó
- HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű
minőségbiztosítási
intézkedések bizonyítékának másolatát,
- valamint e felhívás feladását megelőző 12 hónapban az Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi
Igazgatóság által kiadott igazolást, vagy az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapnál nem
régebben kiállított
hatósági élelmiszer ellenőrzés során kiadott jegyzőkönyvet, vagy más, erre jogosult szerv által
kiadott dokumentumot, mely igazolja a HACCP rendszer működtetését,
- valamint cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas módon megtett) nyilatkozatát, melyben
valamennyi
általa megajánlott termék esetében nyilatkozik arról, hogy a megajánlott termékek gyártója/gyártói
rendelkeznek
az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes HACCP tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal.
Csatolni kell továbbá ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában
megtett)
nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a
HACCP
rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs).
M/3. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. §
(4)-(7) bek.
alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi által megajánlott rész tekintetében cégszerű
(vagy egyéb
joghatás kiváltására alkalmas módon megtett) nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a hatályos
jogszabályokban

meghatározott követelményeket teljesítő, így különösen a 852/2004. EK rendeletben-, valamint a
853/2004.
EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő - az eljárás tárgyának szállítására alkalmas
szállítóeszközzel, továbbá arról, hogy hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés
időtartama
alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog. Ha ajánlattevő több - azonos előírással
érintett - részre
tesz ajánlatot, úgy elegendő 1 darab megfelelő jármű tekintetében nyilatkozni. Ajánlatkérőnek ezen
nyilatkozatát nem kell benyújtania, ha az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes - az általa tett
részajánlattal érintett termékek teljes
körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP tanúsítvánnyal
rendelkezik.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által
rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött
formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §
(5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az
egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a
IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül
teljesített összességében az
1. rész esetében 29000 kilogramm tőkehús, húsmennyiségű, a 2. rész esetében 14000 kilogramm
mirelit baromfi- hal mennyiségű, a 3. rész esetében 36000 kilogramm mirelit termék mennyiségű, a
4. rész esetében 18000. kilogramm mennyiségű hentesáru , az 5. rész esetében nettó 12000000,HUF összegű értéket elérő pékáru, a 6. rész esetében nettó 30000000,- HUF összegű értéket elérő
tej, tejtermék, a 7. rész esetében nettó 26000000,- HUF összegű értéket elérő zöldség, gyümölcs,
tojás, a 8. rész esetében pedig 140000 darab (db) mennyiségű cukrásztermék, a 9. rész esetében
nettó 21000000,- HUF összegű értéket elérő fűszer, konzerv, szárazáru, befőtt, a 10. rész esetében
nettó 7000000,- HUF összegű értéket elérő ital szerződésszerűen teljesített referenciával.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az
eljárást
megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül
teljesített
szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő
alkalmasságának megállapítása
során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok
teljesítését
is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szállítások
szerződéses
mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont
szerinti
alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti
szerződés
bemutatásával is igazolható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
- az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes - az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes
körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal
egyenértékű
tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel,
- továbbá e felhívás feladását megelőző 12 hónapban az Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi
Igazgatóság által kiadott igazolással, vagy az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapnál nem
régebben
kiállított hatósági élelmiszer ellenőrzése során kiadott jegyzőkönyvvel, vagy más, erre jogosult
szerv által kiadott dokumentummal, mely igazolja a HACCP rendszer, vagy a HACCP rendszerrel
egyenértékű minőségbiztosítási rendszer működtetését.
M/3. Ajánlattevő alkalmatlan az adott rész vonatkozásában - kivéve ha az ajánlattételi határidő
időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes

körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP tanúsítvánnyal
rendelkezik -, amennyiben nem nyilatkozik vagy nemlegesen nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a
megajánlott termékek szállítására alkalmas, legalább 1 darab, a hatályos
jogszabályokban meghatározott követelményeket teljesítő:
- az 1., 4., 6. részek esetében hűtött raktérrel rendelkező (0-5 °C), különösen a 853/2004 EK
rendeletben,
- a 2. és 3 rész esetében hűtött raktérrel rendelkező (-18-250 °C), különösen a 853/2004
EK rendeletben és a 852/2004. EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő
szállítóeszközzel, és/vagy nem nyilatkozik, vagy nemlegesen
nyilatkozik arról, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama alatt
folyamatosan,megszakítás nélkül rendelkezni fog.
Amennyiben ajánlattevő több - azonos előírással érintett - részre tesz ajánlatot, úgy elegendő 1
darab
megfelelő jármű tekintetében nyilatkozni. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. alkalmassági
követelménynek 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:
Az adott rész tekintetében nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés hatályba lépésétől számított két
héten belül köteles az ajánlatában megjelölt termékek tekintetében az Ajánlatkérőként szerződő fél részére
allergén táblázatot átadni, amely tartalmazza a részletes összetevőket 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: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Budapest Főváros XV. kerületi
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ székhelye (1158.
Budapest Ady Endre utca 31-33.), alagsori tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem
kapnak, jelen felhívás szolgál a bontási eljáráson való
részvétel meghívójaként. Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdése, a Kbt. 68. § (3) bekezdése és a
Kbt. 68. § (6)
bekezdése szerint jár el.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019. október
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) a Kbt. 39 § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul, teljes
körűen, közvetlenül, díjmentesen, a felhívás I.3. pontjában megadott elektronikus elérhetőségen,
elektronikus úton hozzáférhetők jelen ajánlati felhívás megjelenésének napjától.
A megadott honlapon a kd letöltését követően a gazdasági szereplő köteles a kd-vel megegyező
helyen elhelyezett regisztrációs lapot teljes körűen kitölteni és Ajánlatkérő részére megküldeni.
Ajánlattevő felelőssége, hogy a regisztrációs formanyomtatványon megadott e-mail címre
Ajánlattevő részére az iratok kézbesíthetőek legyenek.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek. szerint előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumok (kd) átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele. A kd másra át nem ruházhatók és nem tehetők közzé.
2. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság feltételeit és
igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Az ajánlat benyújtásának formai feltételeit a kd tartalmazzák.
4. A kommunikációra a Kbt. 41. § irányadó.
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Ajánlattevők kizárólag az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások
legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő minőségű árura vonatkozóan tehetnek ajánlatot, illetve a
szerződés
során Ajánlatkérő csak az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb
szintű feltételeinek megfelelő minőségű árut fogad el. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell
arra vonatkozóan, hogy garantálja az általa megajánlott mennyiségű termékek az adott termékre

vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő minőségben
történő
szállítását. Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum
egységet az egy
szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban.
8. A 4. és 6-10. részek vonatkozásában a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont az egyedüli
értékelési szempont, mert a Kbt. 76. § (5) bekezdésre, mert a beszerzendő termékek konkrétan
meghatározottak a műszaki és minőségi követelmények alapján, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását további műszaki követelmények nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
9. Az ajánlatban az ártáblázat kitöltésével specifikálni kell a megajánlott termékeket; a helyettesítő
termékként csak az igényelttel egyenértékű ajánlható meg, az egyenértékűséget az ajánlatban
kétséget kizárólag igazolni kell.
10. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. Ajánlattevő az ajánlat részeként köteles benyújtani cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan,
valamennyi
rész esettében, hogy a megajánlott termék(ek) a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak
megfelel(nek).
13. Ajánlattevő az ajánlat részeként köteles benyújtani cégszerű nyilatkozatát arról, hogy a
megajánlott
termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek és a forgalomba hozatalra,
valamint az élelmiszerekre vonatkozó valamennyi jogszabályi előírásnak.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
15. Valamennyi határidővel kapcsolatosan a CET az irányadó.
16. Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00, pénteken 8:00-13:00, az
ajánlattételi
határidő napján 8:00-10:00 óráig lehet benyújtani.
17. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a
Ptk. az irányadó.
18. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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. A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
2. III.1.3) ponthoz: A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/2. és M/3. alkalmassági követelménynek
a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egyikük megfelel. Az alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő a Kbt. 65.

§ (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására
támaszkodva is megfelelhet. 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 műszaki és szakmai
alkalmasság
megállapítására. Ajánlatkérő továbbá
felhívja a
figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
3. A II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (9) bek. a)-d) pontja alapján az valamenyi rész
vonatkozásában az ajánlati ár értékeléskor a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, az
minőségi szempontok értékelésekor pedig a pontkiosztás módszerét alkalmazza a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint.Adható pontszámok 0-10 pont.
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:
2018/04/14 (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

Agrárgazdasági Kutató Intézet (4937/2018)
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: Agrárgazdasági Kutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK08922
Postai cím: Zsil utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Keszthelyi Szilárd Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályvezető
Telefon: +36 14763064
E-mail: aki@aki.gov.hu
Fax: +36 12177037
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aki.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aki.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://kozzetetel.mkbt.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: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Kata (FAKSZ:00150)
Telefon: +36 17930640
E-mail: drfodor@mkbt.eu
Fax: +36 16104801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aki.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aki.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II.10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Kata (FAKSZ:00150)
Telefon: +36 1 7930640
E-mail: drfodor@mkbt.eu
Fax: +36 16104801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aki.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aki.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: kutató intézet
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: agrárgazdasági kutatási, fejlesztési feladatok ellátása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72310000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Magyarország egész területére vonatkozóan 19 részteljesítésben
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: 5
csak egy részre

nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési,
feldolgozási feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak
biztosítására
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211100-7
79211000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Budapest és Pest megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére
és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK
rendelet kodifikált változata).
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Fejér megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza,a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211000-6

További tárgyak:

79211100-7
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Komárom-Esztergom megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Komárom-Esztergom megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai

program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Veszprém megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Veszprém megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási

szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)

Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211100-7

További tárgyak:

79211000-6
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Győr-Moson-Sopron megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6

6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Vas megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására - Vas
megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza,a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211100-7

További tárgyak:

79211000-6
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Zala megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes

részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Baranya megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211100-7

További tárgyak:

79211000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Somogy megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211100-7

További tárgyak:

79211000-6
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Tolna megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító

számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.

Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza,a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211100-7

További tárgyak:

79211000-6
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Heves megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Heves megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza,a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Nógrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Nógrád megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas

gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen

Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211100-7

További tárgyak:

79211000-6
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdú-Bihar megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Hajdú-Bihar megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot

arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására

Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9

Kiegészítő szójegyzék

72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykon-Szolnok megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Jász-Nagykun-Szolnok megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5

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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211100-7

További tárgyak:

79211000-6
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza,a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
A Tanács 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére
és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (79/65 EGK
rendelet kodifikált változata).
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3
72319000-4
79211000-6
79211100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Bács-Kiskun megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.

A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79211100-7

További tárgyak:

79211000-6
72313000-2
72314000-9
72316000-3
72319000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békés megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Békés megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

72314000-9
72316000-3

72319000-4
79211000-6
79211100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási
feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására Csongrád megye
A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban
részletezett feladatot teljesíteni 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszak
vonatkozásában. Az egyes értékek részteljesítésenként eltérőek, a kiválasztási terv függvényében.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata az előírások szerint (kiválasztási terv alapján) kiválasztani
a megfelelő számú, típusú és méretű üzemeket egy az Ajánlatkérő által biztosított online üzemtipológiai
program segítségével. A kiválasztott és adatszolgáltatást önkéntesen vállaló egyéni és társas
gazdaságokkal megállapodást kell kötniük és kettős könyvelésen alapuló tesztüzemi adatgyűjtést kell
megszervezni a dokumentáció részeként csatolt kérdőívek alapján. Az adatok begyűjtését személyesen,
a telephelyre is évente kétszer kimenve kell végezni, majd az adatokat Ajánlatkérő részére kétszer, a
megadott időpontokban kell átadniuk egy on-line adatrögzítő, ellenőrző program felhasználásával. A
feladat ellátásához az első lépés a tesztüzemi információs rendszer adatigényének kielégítését biztosító
számlatükör kialakítása, valamint a feladat teljesítése során alkalmazott munkaszervezési eljárás (az egyes
részfeladatok és azok hozzárendelése szervezeti egységekhez, személyekhez, az érdemi közreműködők
megnevezése, szakképzettsége, elérhetősége) leírása és megküldése Ajánlatkérő részére.
A feladat megvalósítására vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza,a
mennyiségi előírások a Szerződés(tervezet) 5. sz. mellékletében találhatóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást elsődlegesen a 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő ciklus vonatkozásában írja ki a tesztüzemi adatgyűjtésre azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották
úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket egyoldalú döntése alapján.
Ajánlatkérő a 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában
egyoldalú döntése alapján meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási
szerződéseket. A meghosszabbított időszak vonatkozásában Ajánlatkérő szintén fenntartja magának a jogot
arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti
adatgyűjtés vonatkozásában (opcionális rész) is kiterjessze a vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése 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.Ajánlattevő vállalja-e on-line közvélemény-kutatás lebonyolítását 12
hónap alatt 1 vagy 2 alkalommal? (Nem/ Igen, 1 alkalommal/ Igen, 2 alkalommal) 15
2 3. Az átadott adatok ellenőrzése során felmerülő hibák javítására vonatkozó vállalási határidő
(min. 3 max. 5 munkanap) 3
3 4. Ajánlattevő vállal-e programtesztelést? (igen/nem) 4
4 5. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és
szakmai tapasztalata 11
5 5.1. Az M.2.1 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági könyvelői tapasztalata (db hónap) 6
6 5.2. Az M.2.2 pontra bemutatott 1 fő szakember alkalmassági követelményként előírtakon felüli
mezőgazdasági végzettség szerinti szakmai tapasztalata (db hónap) 5
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: 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: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a 2019. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig terjedő ciklus vonatkozásában egyoldalú döntése alapján
meghosszabbíthatja az egyes részek tekintetében a vonatkozó vállalkozási szerződéseket.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a szükséges forrást a rendelkezésére bocsátották úgy a környezeti adatgyűjtés vonatkozásában
(opcionális rész) is kiterjessze a 2018. évre - vagy amennyiben a szerződés meghosszabbításra
került a 2019. évet érintően, úgy adott esetben a 2019. évre - vonatkozó vállalkozási szerződéseket
egyoldalú döntése alapján.
Az opcionális rész megrendelése vonatkozásában Ajánlatkérőt nem terheli kötelezettség.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Tanács 1217/2009/EK rende az Európai Közben működő
mezőgazdi üzemek jövedelmére és üzleti tevére vonó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat
létrehozról (79/65 EGK rend. kodifikált változata)
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)-(2) és a 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró
okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) bek. (továbbiakban: „Kr.”) alapján ajánlattevőnek ajánlatában
a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott, cégszerűen aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be („Kr.”
3.§ (3) bek.).
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának
igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§
(4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban.
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a
formanyomtatvány benyújtásával a „Kr.” 4. §-ban előírt módon kell igazolnia előzetesen a Kbt. 62. §ában említett kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 6-7. §-aiban foglaltakra is.
A Kbt. 67. § (3) bek. és a „Kr.” 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
megfelelően.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) a „Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya
alá.
A Kbt. 69. § (7) bek., a Kbt. 74. § (1) bek. és a Kbt. 64. § (öntisztázás) is megfelelően irányadó.
A „Kr.” 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot nemleges tartalom
esetén is be kell nyújtani.
A „Kr.” 1.§ (7) bek. 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 kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. („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) egyszerű benyújtásával (# szakasz kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet „Kr.” 6-7. §-aiban foglaltakra.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a „Kr.” 19. § (1) bek. a) pontja értelmében ajánlattevő csatolja
a cégkivonatban szereplő (és a vizsgált időszakban megszűnt) valamennyi pénzforgalmi számlájára
szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a cégkivonatban szereplő pénzforgalmi
számlák tekintetében a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű 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, 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a
sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a”Kr.” 19.§ (1) bek. b) pontjában foglaltak értelmében amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - az igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját
a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés nélkül, jelen felhívás feladását
megelőző 3 - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év vonatkozásában.
Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait
az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása
nem szükséges.
Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy
nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző
három lezárt üzleti év tevékenységének adózott eredménye vonatkozásában.
P.3. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a „Kr.” 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19.§ (5) bek. értelmében
az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja a jelen felhívás feladását megelőző
utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (mezőgazdasági üzemek
mezőgazdasági tevékenységével összefüggésben végzett könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás
és adatrögzítés és/vagy adatgyűjtés és egybevetés és/vagy adatelemzés és adatszolgáltatás)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ez az adat
rendelkezésre áll.
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adatával, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt
időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt alkalmassági
minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1. a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik, cégkivonatban szereplő
pénzforgalmi számláján (ideértve az ezen időszakban megszűnt számlákat is) 30 naptári napot
meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
A feltétel teljesítése esetén e vonatkozásban az alkalmasság valamennyi részajánlat tekintetében
megállapítható.
P.2. a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének az adózott
eredménye a felhívás feladását megelőző három számviteli beszámolóval lezárt egynél több üzleti
évben negatív volt.
A feltétel teljesítése esetén e vonatkozásban az alkalmasság valamennyi részajánlat tekintetében
megállapítható.
Ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás P2. 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
(mezőgazdasági üzemek mezőgazdasági tevékenységével összefüggésben végzett könyveléssel
kapcsolatos adatfeldolgozás és adatrögzítés és/vagy adatgyűjtés és egybevetés és/vagy
adatelemzés és adatszolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri
vagy meghaladja a nettó
1. rész: 17 800 000 Ft
2. r.: 9 900 000 Ft
3. r.: 5 800 000 Ft
4. r.: 6 000 000 Ft
5. r.: 13 300 000 Ft
6. r.: 7 600 000 Ft
7. r.: 8 800 000 Ft
8. r.: 10 200 000 Ft
9. r.: 9 600 000 Ft
10. r.: 11 500 000 Ft
11. r.: 13 000 000 Ft
12. r.: 8 400 000 Ft
13. r.: 3 400 000 Ft
14. r.: 17 800 000 Ft
15. r.: 12 700 000 Ft
16. r.: 18 100 000 Ft
17. r.: 27 400 000 Ft
18. r.: 16 900 000 Ft
19. r.: 18 700 000 Ft
összeget.
P.3. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a
közbeszerzés tárgyából (mezőgazdasági üzemek mezőgazdasági tevékenységével összefüggésben
végzett könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás és adatrögzítés és/vagy adatgyűjtés és
egybevetés és/vagy adatelemzés és adatszolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a
1. rész: 17 800 000 Ft
2. r.: 9 900 000 Ft
3. r.: 5 800 000 Ft
4. r.: 6 000 000 Ft
5. r.: 13 300 000 Ft
6. r.: 7 600 000 Ft
7. r.: 8 800 000 Ft
8. r.: 10 200 000 Ft
9. r.: 9 600 000 Ft
10. r.: 11 500 000 Ft
11. r.: 13 000 000 Ft
12. r.: 8 400 000 Ft
13. r.: 3 400 000 Ft
14. r.: 17 800 000 Ft
15. r.: 12 700 000 Ft
16. r.: 18 100 000 Ft
17. r.: 27 400 000 Ft

18. r.: 16 900 000 Ft
19. r.: 18 700 000 Ft
összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek (P.3.). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1., P.2.).
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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a lezárt üzleti év tekintetében a beszámoló elfogadása minősül
a lezárás időpontjának.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben
foglaltakra.
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:
A 321/2015 (X.30.) Korm.rend. („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)egyszerű benyújtásával(# szakasz kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet „Kr.” 6-7. §-aiban foglaltakra.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a „Kr.” 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a „Kr.” 22. § (1) bek. előírásai
szerint.
A „Kr.” 21. § (3a) bek. alapján Ajánlatkérő három év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe.
Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-ei is.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább: a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/
nap), a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (email
és telefonszám), a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciá(k)ból az előírt alkalmassági
követelménynek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.
A referencia teljesítése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 22.§ (5) bek-re!
A referencia 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.)
M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és „Kr.” 21.§ (3) bek. b) pontja alapján az igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel
igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be
kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél, a szakmai gyakorlat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt
példányának egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.
Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.
M.3. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és „Kr.”. 21. § (3) i) pontja alapján az igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök cégszerűen aláírt leírását.

A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Közös ajánlattevők M.1-3. követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Irányadók a Kbt. 65. §
(6)-(7), (9) és (11) bek-ei. is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1.1. a felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik az adott rész vonatkozásában
minimum az alábbi számú mezőgazdasági üzemmel kapcsolatban, azok mezőgazdasági
tevékenységével összefüggésben végzett könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozásra
és adatrögzítésre, és/vagy adatgyűjtésre és egybevetésre, és/vagy adatelemzésre és
adatszolgáltatásra vonatkozó minimum 24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített referenciával:
1.r: 110db
2.r.: 60db
3.r.: 35db
4.r.: 37db
5.r.: 80db
6.r.: 45db
7.r.: 50db
8.r.: 60db
9.r.: 60db
10.r.: 70db
11.r.: 80db
12.r.: 53db
13.r.: 20db
14.r.: 109db
15.r.: 80db
16.r.: 114db
17.r.: 166db
18.r.: 106db
19.r,: 112db
mezőgazdasági üzem.
Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy a fentiekben
részenként külön - külön meghatározott értékek összeadódnak. Amennyiben az összeadott értékek
alapján az alkalmasság az összes ajánlattal érintett részre nem állapítható meg, de egy részére
igen, akkor Ajánlatkérő az alkalmasságot a legmagasabb követelményt tartalmazó részeket
előnyben részesítve állapítja meg. Azonos alkalmassági követelmény esetén a számsorban előrébb
szereplő rész részesítendő előnyben.
M.1.2. a felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik az adott rész vonatkozásában
minimum az alábbi számú szántóterülettel (he) és számosállattal (szá) összefüggésben végzett
könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozásra és adatrögzítésre, és adatgyűjtésre és egybevetésre,
és adatelemzésre és adatszolgáltatásra vonatkozó minimum 24 hónapon keresztül folyamatosan
teljesített referenciával:
1.r: 4487he; 3187szá
2.r.: 3783he; 1366szá
3.r.: 1424he; 1550szá
4.r.: 1808he; 1339szá
5.r.: 3661he; 1894szá
6.r.: 2589he; 1094szá
7.r.: 1870he; 1208 szá
8.r.: 3139he; 2021szá
9.r.: 3856he; 1189szá
10.r.: 3438 he;1134szá
11.r.: 3715 he; 1555szá
12.r.: 2062he; 631szá
13.r.: 836he; 367szá
14.r.: 5079he; 4872szá
15.r.: 5586he; 2476szá
16.r.: 3403he; 2388szá
17.r.: 5329he; 6962szá
18.r.: 6590he; 3027szá
19.r,: 3683he; 2337szá

A számosállat kiszámításához az Eurostat által megadott számosállatszorzót szükséges alkalmazni:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:LU
M.2. ha nem rendelkezik az
1. rész vonatkozásában:
M.2.1. min. 1 fő, min. 36 hónapos mezőgazdasági könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel, valamint,
M.2.2. min. 3 fő felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, min. 60 hónapos a felsőfokú mezőgazdasági
végzettség szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
2. r:
M.2.1. min. 1 fő, min. 36 hónapos mezőgazdasági könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel, valamint,
M.2.2. min. 2 fő felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, min. 60 hónapos a felsőfokú mezőgazdasági
végzettség szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
3. r:
M.2.1. min. 1 fő, min. 36 hónapos mezőgazdasági könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel, valamint,
M.2.2. min. 2 fő felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, min. 60 hónapos a felsőfokú mezőgazdasági
végzettség szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
4. r:
M.2.1. min. 2 fő, min. 36 hónapos mezőgazdasági könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel, valamint,
M.2.2. min. 2 fő felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, min. 60 hónapos a felsőfokú mezőgazdasági
végzettség szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
5. r:
M.2.1.min. 1 fő, min. 36 hónapos mezőgazdasági könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel, valamint,
M.2.2. min. 3 fő felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, min. 60 hónapos a felsőfokú mezőgazdasági
végzettség szerinti szakmai gyakorlattal 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: III.1.3.
minimumköv. folyt.
6. rész:
M.2.2. min. 2 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hó-s a felsőfokú mezőgazdi végzettség
szerinti szakmai gyak.-al rendelkező szakemberrel
7. r:
M.2.1. min. 2 fő, min. 36 hós mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 2 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hónapos a felsőfokú mezőgazdi
végzettség szerinti szakmai gyak.-al rendelkező szakemberrel
8. r:
M.2.1. min. 3 fő, min. 36 hónapos mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 2 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi végzettség
szerinti szakmai gyak.-al rendelkező szakemberrel
9. r:
M.2.1. min. 2 fő, min. 36 hónapos mezőgazdasági könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 2 fő felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, min. 60 hónapos a felsőfokú mezőgazdasági
végzettség szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
10. r:
M.2.1. min. 2 fő, min. 36 hónapos mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,

M.2.2. min. 1 fő felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi
végzettség szerinti szakmai gyak.-al rendelkező szakemberrel
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A teljesítés igazolása: a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján.
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdés szerint a teljesítést
és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kiállításától számított 30 napon belül történik.
Ajánlatkérő biztosítja a részszámlázás lehetőségét a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a
szerződéstervezetben szabályozottak szerint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó főbb jogszabályok:
-2015. évi CXLIII. törvény
-2013. évi V. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
-1217/2009/EK rendelet
A részletes fizetési 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
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: 1 (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: Első Magyar Közbeszerzési
Tanácsadó Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. emelet. 10.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően 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
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus
úton, a regisztrálási adatok megkérésének kivételével közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen,
térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen felhívás I.3) pontjában
megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése
az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy
az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia.
2. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
3. Az ajánlatban csatolni kell:
- Kbt.66.§ (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is,
- Kbt.66.§ (2) szerinti kifejezett, eredeti nyilatkozatot,
- Kbt.66.§ (4) szerinti nyilatkozatot,
- Kbt.66.§ (5) alapján a felolvasólapot.
4. Az ajánlatban csatolni kell a műszaki dokumentáció részeként kiadott számolótáblát cégszerűen
aláírva, valamint az ajánlat digitális példányán szerkeszthető excel formátumban.
5. A P.1-P.3., M.1.-M.3. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők
jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
6. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb,
a 10 pont a legjobb érték.
A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat: Az 1. és a 3.
részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016-i útmutatójának (a továbbiakban
„Útm.”) VI.1.m.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. és 4. részszempontok, esetében az
Útm. VI.1.m.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás, az 5. részszempont alszempontjai esetében az Útm.
VI.1.m.B.1. pontja szerinti pontozás.
A 3. részszempont esetén az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra: 3 nap. Az 5. részszempont
alszempontjai esetén az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra: 5.1 alszempont esetében 84
db hónap, 5.2 alszempont esetében 60 db hónap.
7. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
8. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Ajánlati kötöttség: jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 1
hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot kell érteni!

10. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált szaktanácsadó: Dr. Molnár Éva (00512)
11. Az egyes részek vonatkozásában a II.2.7) pontban megadott befejezés dátuma a 2019. évre
vonatkozóan abban az esetben, ha Ajánlatkérő él a szerződés meghosszabbításával: 2020. június
30.
12. Az 5.1 és az 5.2. értékelési alszempont vonatkozásában Ajánlatkérő kizárólag a szakember
felhívás feladását megelőző 120 hónapban megszerzett szakmai tapasztalatát veszi figyelembe.
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.
III.1.3. minimumköv. folyt
12. r:
M.2.1. min. 2 fő, min. 36 hónapos mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 3 fő felsőfokú mezőgazdasági végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi
végzettség szerinti szakmai gyak-al rendelkező szakemberrel
13. r:
M.2.1. min. 1 fő, min. 36 hós mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 1 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi végzettség
szerinti szakmai gyak.-al rendelkező szakemberrel
14. r:
M.2.1. min. 2 fő, min. 36 hós mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 3 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi végzettség
szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
15. r:
M.2.1. min. 2 fő, min. 36 hós mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 2 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi végzettség
szerinti szakmai gyak.-al rendelkező szakemberrel
16. r:
M.2.1. min. 2 fő, min. 36 hós mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 4 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi végzettség
szerinti szakmai gyak.-al rendelkező szakemberrel
17. r:
M.2.1. min. 3 fő, min. 36 hós mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,

M.2.2. min. 4 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi végzettség
szerinti szakmai gyak.-al rendelkező szakemberrel
18. r:
M.2.1. min. 1 fő, min. 36 hós mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 3 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi végzettség
szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
19. r:
M.2.1. min. 2 fő, min. 36 hós mezőgazdi könyvelői gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
képesítéssel rendelkező szakemberrel,
M.2.2. min. 2 fő felsőfokú mezőgazdi végzettségű, min. 60 hós a felsőfokú mezőgazdi végzettség
szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
Folyt. köv. III.1.3.Minimumköv.
Ugyanaz a szakember több rész esetén is bemutatható. Több részre történő ajánlattétel esetén azon
rész követelményét kell figyelembe venni, amely szigorúbb előírást tartalmaz.
Ajánlatkérő az M.2.1 és M.2.2. pontban előírt végzetséggel, képesítéssel egyenértékű végzettséget,
képesítést is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata! A mérlegképes könyvelői
képesítéssel egyenértékű képesítésekkel kapcsolatban további információk a dokumentációban.
M.3. valamennyi rész esetében, ha nem rendelkezik olyan mezőgazdasági könyvelőszoftverrel vagy
több szoftver rendszerével, amely képes integráltan kezelni a 2000. évi C. törvény a számvitelről
által előírt alábbi nyilvántartásokat és egyéb adatokat:
- főkönyvi kivonat,
- befektetett eszközök állománynyilvántartása,
- készletnyilvántartás (beleértve az állatállományt, a vásárolt és a saját termelésű készleteket),
- mezőgazdasági termelés és felhasználása (növényfajonként, az állatoknál faj és korcsoport szerint:
értékesítés árbevétele, üzemi belső felhasználás /takarmány, vetőmag, zöldtrágya/, saját fogyasztás
nyilvántartása),
- közvetlen és általános költségek felosztása az üzem összes növénytermesztési és állattenyésztési
ágazata között.
A feltétel teljesítése esetén e vonatkozásban az alkalmasság valamennyi részajánlat tekintetében
megállapítható.
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:
2018/04/14 (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

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (6468/2018)
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: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Katona Gergely
Telefon: +36 205275345
E-mail: katona.gergely@fin.unideb.hu
Fax: +36 52416490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Jancsó László
Telefon: +36 62546371
E-mail: jancso.laszlo@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62546371
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://info@szte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.u-szeged.hu
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4.
Város: Vasvári Pál utca 4.
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sipos László
Telefon: +36 3033549735

E-mail: sipos.laszlo@pte.hu
Fax: +36 72501508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://info@pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://info@pte.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.aeek.hu/kozbeszerzesi-eljárások (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)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Gyöngyi
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu; balint@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.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: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33156000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt
keretében”
A feladat célja a projekt keretén belül fejlesztéssel érintett helyszínek számára a közbeszerzési
dokumentumok 5. KÖTETÉBEN (Műszaki leírás)felsorolt pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése
az egyes helyszínekre történő kiszállítással (13 magyarországi fejlesztési helyszín: Fehérgyarmat,
Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Szolnok, Kecskemét, Szeged, Pécs - két helyszín, Zalaegerszeg,
Veszprém, Székesfehérvár, Győr). A tételes listát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
leírás (5. KÖTET) 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 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: "Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében" - Eszközök 1.
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU221, HU223, HU211, HU321, HU322, HU323, HU213, HU311, HU331,
HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Kecskemét,
Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus tesztek képezik, a
Műszaki leírás 1. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A tesztek között nonverbális és verbális tesztek, általános állapotfelmérő és egyes gyermekpszichiátriai betegségekre specifikus
tesztek szerepelnek. A tesztek között vannak papíralapú és számítógépen kitölthető tesztek, felhasználói
kézikönyvek, kérdőívek és vizsgálati űrlapok, az egyes pszichodiagnosztikus tesztek sajátosságainak
megfelelően. A teljesítés egyszeri szállítással történik a kedvezményezett egészségügyi intézmények
telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban
foglaltak az irányadóak.
Bayley-III Bayley Csecsemő és Kisgyermek Skálák, Harmadik kiadás N. Bayley, 2005- összesen 4db
BFA Big Five Melléknévlista C. Barbaranelli, G.V. Caprara, P. Steca, 1993 Kérdőív és válaszlap (25 db-osösszesen 20db
BFA Big Five Melléknévlista C. Barbaranelli, G.V. Caprara, P. Steca, 1993 Kézikönyv - összesen 9db
BFA Big Five Melléknévlista C. Barbaranelli, G.V. Caprara, P. Steca, 1993 Szoftver 250 fő kiértékeléséreösszesen 6db
BFA Big Five Melléknévlista C. Barbaranelli, G.V. Caprara, P. Steca, 1993 USB kulcs a szoftver futtatásához
- összesen 6db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Önjellemző
kérdőív 11-16 évesek (10 db-os készlet) - összesen 17db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 USB kulcs a
szoftver futtatásához- összesen 7db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Kézikönyvösszesen 10db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Önjellemző
kérdőív 8-10 évesek (10 db-os) - összesen 16db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 25 fő
kiértékelésére (11-16 év) - összesen 2db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 25 fő
kiértékelésére (8-10 év) - összesen 4db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 25 fő
kiértékelésére (tanári/szülői) - összesen 3db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 250 fő
kiértékelésére (11-16 év) - összesen 7db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 250 fő
kiértékelésére (8-10 év) - összesen 8db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Szoftver 250 fő
kiértékelésére (tanári/szülői) - összesen 6db
BFQ-C Big Five Kérdőív Gyermekeknek C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca, 1993 Tanári/szülői
kérdőív (10 db-os) - összesen 16 db
CAT Kézikönyv, L. Bellak- S. Bellak 1949- CAT- Gyermek appercepciós teszt - összesen 23db
CAT táblák - 10 db-os, L. Bellak- S. Bellak 1949- CAT- Gyermek appercepciós teszt- összesen 22db
CAT-S táblák - 3 db-os, L. Bellak- S. Bellak 1949- CAT- Gyermek appercepciós teszt- összesen 18db
FAST Családstruktúra teszt von T. M. Gehring, 1998 Kiegészítő lap (25 db-os) - összesen 17 db
FAST Családstruktúra teszt von T. M. Gehring, 1998 Tesztkészlet- összesen 16db
FAST Családstruktúra teszt von T. M. Gehring, 1998 Vizsgálati űrlap (25 db-os készlet) - összesen 17 db
Képsorozatok - BENTON teszt (BVRT) - Benton Visual Retention Test - Revised- összesen 10db
kérdőív MMPI®-A MMPI - 5 db, serdülő változat J.N. Butcher, C.L. Williams, J.R. Graham, R.P. Archer, A.
Tellegen, Y.S. Ben-Porath, B. Kaemmer, 1992- összesen 13db
Folyt. a hird VI.4.3) 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

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban AK a 3 hónap alatt 90 napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében” - Eszközök 2.
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331,
HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Kecskemét,
Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi felsorolás a beszerezni kívánt teszt-típusokat és eszközöket jelzi. A beszerzés tárgyát
elsősorban az Autizmus Spektrum Zavar (Autism Spectrum Disorder) diagnosztikájában és kapcsolódó
állapotfelmérésben használt tesztek képezik, a Műszaki leírás 2. részében meghatározott szakmai
tartalommal és mennyiségben. A teljesítés egyszeri szállítással történik a kedvezményezett egészségügyi
intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban
foglaltak az irányadóak.
ADOS Kézikönyv autizmus diagnosztikához- összesen 15db
ADOS KIT Komplex tesztcsomag autizmus diagnosztikához - magyar tesztkészlet, kézikönyv, modulonként
10-10 kódlap- összesen 15db
ADOS Kódlapok autizmus diagnosztikához - Kódlapok 1-4 modul, modulonként 10db-os- összesen 41db
Autizmus Diagnosztikus Interjú - Javított változat (ADI-R) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Le Couteur, C. Lord
Teljes csomag (kézikönyv, 10db algoritmus, 5db interjúfüzet) - összesen 12db
Autizmus Diagnosztikus Interjú Algoritmus (10db-os) - összesen 14db
Autizmus Diagnosztikus Interjú Interjúfüzet (5db-os) - összesen 62db

Szociális Kommunikációs Kérdőív (SCQ) KIT Szerzők: M. Rutter, A. Bailey, C. Lord Teljes csomag (1 db.
Kézikönyv, 20 db-os. Aktuális Kérdőív és 20db-os. Élettartam Kérdőív) ---- összesen 16db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban AK a 3 hónap alatt 90 napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében” - Eszközök 3.
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU321, HU323, HU322, HU333 A teljesítés
fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Szolnok, Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza,
Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban
foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
VILÁGJÁTÉK®, Polcz Alaine ---- összesen 26 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban AK a 3 hónap alatt 90 napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében” - Eszközök 4.
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331,
HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Kecskemét,
Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus tesztek képezik, a
Műszaki leírás a 4. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A beszerezni kívánt
eszközök között vannak tesztek, felhasználói kézikönyvek, kérdőívek és vizsgálati űrlapok, az egyes
pszichodiagnosztikus tesztek sajátosságainak megfelelően. A teljesítés egyszeri szállítással történik a
kedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban
foglaltak az irányadóak.
CBCL Gyermekviselkedési Kérdőív T. M. Achenbach, L. A. Rescorla Gyermekviselkedési Kérdőív
TESZTCSOMAG 1,5-5 évesek számára 5o szülői és 5o gondozói kérdőív- összesen 15db
CBCL Gyermekviselkedési Kérdőív T. M. Achenbach, L. A. Rescorla Gyermekviselkedési Kérdőív
TESZTCSOMAG 6-18 évesek számára 5o szülői, 5o tanári és 5o önjellemző kérdőív- összesen 15db
Lokalizációs táblák - magyar készlet, H. Rorschach: Rorschach- próba- összesen 24db
Mese-teszt, Fairy Tale Test (FTT), Dr. Carina Coulacoglou- összesen 19db
Rorschach táblák készlet, H. Rorschach: Rorschach- próba - összesen 27db
Rorschach teszt kiértékelő program - összesen 24db
Szondi teszt 48 fotó (Projektív személyiségteszt, Szondi Lipót) ---- összesen 21db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban AK a 3 hónap alatt 90 napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében” - Eszközök 5.
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33156000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331 A teljesítés
fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Miskolc, Szolnok, Kecskemét, Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza,
Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus tesztek képezik, a
Műszaki leírás 5. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A beszerezni kívánt
eszközök között vannak tesztek, felhasználói kézikönyvek, kérdőívek és vizsgálati űrlapok, az egyes
pszichodiagnosztikus tesztek sajátosságainak megfelelően. A teljesítés egyszeri szállítással történik a
kedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban
foglaltak az irányadóak.
Kézikönyv - Raven Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938- összesen 14db
Raven APM I tesztfüzet 5 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Színes Progresszív Mátrixokösszesen 11db
Raven APM II tesztfüzet 5 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Színes Progresszív Mátrixokösszesen 11db

Raven APM Kiértékelő sablon 1 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Színes Progresszív
Mátrixok- összesen 16db
Raven APM válaszlapok 50 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Színes Progresszív Mátrixokösszesen 11db
Raven CPM kiértékelő sablon 1 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Nehezített Progresszív
Mátrixok- összesen 9db
Raven CPM tesztfüzet 5 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Nehezített Progresszív Mátrixokösszesen 9db
Raven CPM válaszlapok 50 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Nehezített Progresszív
Mátrixok- összesen 9db
Raven SPM kiértékelő sablon 1 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Standard Progresszív
Mátrixok- összesen 13db
Raven SPM tesztfüzet 5 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Standard Progresszív Mátrixokösszesen 17db
Raven SPM válaszlapok 50 db-os, Progresszív Mátrixok, J. C. Raven, 1938 - Standard Progresszív
Mátrixok---- összesen 13db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében” - Eszközök 6.
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33156000-8

NUTS-kód: HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU331,
HU333 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Kecskemét,
Győr, Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát kézikönyvek beszerzése képezi az alábbiak szerint. A teljesítés egyszeri szállítással
történik a kedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban
foglaltak az irányadóak
BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal- összesen 19db
DSM-5 diagnosztikai klasszifikációs rendszer ISBN 978-615-5443-33-6- összesen 28db
GMP-diagnosztika (CD-melléklettel), Gósy Mária- összesen 14db
Mérei F.: A Rorschach-próba (2002/2004, 721 old.) - összesen 10db
Sindelar tréning programcsomag, F.Sedlak-B.Sindelar---- összesen 15db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban AK a 3 hónap alatt 90 napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében” - Eszközök 7.
Rész száma: 7.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33156000-8

NUTS-kód: HU211, HU213, HU221, HU223, HU231, HU311, HU321, HU322, HU323, HU333 A
teljesítés fő helyszíne: Pécs, Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc, Szolnok, Győr, Zalaegerszeg,
Nyíregyháza, Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus tesztek képezik, a
Műszaki leírás 7. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A teljesítés egyszeri
szállítással történik a kedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban
foglaltak az irányadóak
Bender Vizual-motoros Gestalt Teszt II változat (Bender II), Brannigan, Gary G. és Decker, Scott L - L.
Bender, 2003- összesen 16db
Leiter-3 teszt (Leiter International Performance Scale - Third Edition, Gale H. Roid, PhD, Lucy J. Miller, PhD,
et al, 2013) - összesen 6db
Lüscher teszt - Luscher Color Test, M. Lüscher, 1947- összesen 12db
Wisconsin Card Sorting Test D. A. Grant, E. A. Berg, 2000- összesen 9db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban AK a 3 hónap alatt 90 napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: „Pszichodiagnosztikai eszközök beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú
projekt keretében” - Eszközök 8.
Rész száma: 8.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

33156000-8

NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76., Központi raktár (HU311 BorsodAbaúj-Zemplén)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát a gyermekpszichiátriai ellátásban használt pszichodiagnosztikus tesztek képezik, a
Műszaki leírás 8. részében meghatározott szakmai tartalommal és mennyiségben. A teljesítés egyszeri
szállítással történik a kedvezményezett egészségügyi intézmények telephelyére.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdését.
A részletes szállítási helyszín és szakmai követelmények tekintetében minden esetben a Műszaki leírásban
foglaltak az irányadóak
IST-2000R (Intelligencia-Struktúra Teszt) ---- összesen 1db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban AK a 3 hónap alatt 90 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: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll.
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.
Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében, és a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1-8.,10.,12-16. §-aiban foglaltakra.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bek. alapján, ha 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 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ajánlatkérő 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).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
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 (Kr. 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 esetében:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági
szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa”
szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
M/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 36 hónapban teljesített, a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó szállításait.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
-a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
-a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe,
-a szállítás tárgya, valamint mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint 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 vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben:
1. rész: 100 db pszichodiagnosztikai eszköz;
2. rész: 50 db pszichodiagnosztikai eszköz;
3. rész: 10 db pszichodiagnosztikai eszköz;
4. rész: 50 db pszichodiagnosztikai eszköz;
5. rész: 50 db pszichodiagnosztikai eszköz;
6. rész: 25 db pszichodiagnosztikai eszköz;

7. rész: 10 db pszichodiagnosztikai eszköz;
8. rész: 1 db pszichodiagnosztikai eszköz
szállítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia több szerződéssel is teljesíthető az 1-7.rész tekintetében. Több részre történő
ajánlattétel esetén az 1-7. részekben elegendő az érintett legmagasabb követelménynek való
megfelelést igazolni.
Az előírt referencia legfeljebb 1 szerződéssel teljesíthető a 8. rész tekintetében.
Pszichodiagnosztikai eszköz fogalma: Objektív és standardizált mérőeszköz a magatartás
meghatározott elemeinek mérésére, amelyre jellemző a megbízhatóság és érvényesség. A
pszichodiagnosztikus tesztek a páciensek állapotának átfogó értékeléséhez járulnak hozzá, növelik
a diagnosztikus megbízhatóságot és támogatják a kezelést, gondozást végző szakembereket a
kezelési folyamat megtervezésében és nyomon követésében.
Ajánlatkérő az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
teljesítéseket veszi figyelembe. Ak alkalmazza a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseit, továbbá
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ra.
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 napi mértéke a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás
1 %-a naptári naponta, de legfeljebb 20%-a. Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§), mértéke teljes nettó
ellenszolgáltatás 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett teljesítésre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 10%-a.
A szerződés finanszírozása az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében az Európai
Unió által biztosított támogatásból történik utófinanszírozással.
Támogatás intenzitása: 100,000000%
Ajánlatkérő a díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti
számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és
a Ptk. 6:130.§ (1) -(2) rendelkezései alapján. Ajánlattevő minden rész esetében vevőnként köteles kiállítani
számlát.
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: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Zrt. (BBT Irodaház) 1026
Budapest, Pasaréti út 83. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (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:
1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni Kbt. 66.§ (5) szerint.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (AT) nyilatkozatát Kbt.66.§ (2) és (4) -re (ajánlati
nyilatkozat). Kbt.47.§ (2) alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy
eredeti példányának a Kbt.66.§ 2) szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
3. AK jelen eljárásban előírja a Kbt.66.§ (6) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését,
melynek alapján 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.
4. AK AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta
meg (M/1.).
5. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6. AK felhívja AT- figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bek-ben foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bek. alapján AK
a közbesz. dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől
AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés
során meg kell felelni.

8. AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bálint Gyöngyi (lajstromszáma: 00700).
10. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK
(Megbízó) számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143.§ (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről AT-t
(Megbízót) haladéktalanul értesíti.
11. Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§ (5)-(6)-ra.
12. Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
13. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie az
ajánlattételi határidő lejártáig.
14. Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel).
15. Kbt.54.§értelmében, az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.
16. Konzorciumi megállapodás értelmében az alábbi Tagok meghatalmazták a Konzorciumvezetőt
(Állami Egészségügyi Ellátó Központ) a projektben felmerülő valamennyi közbeszerzési eljárás
lefolytatásával.
17. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének
visszaigazolása.
18. Ajánlattevőknek ajánlatukhoz kereskedelmi (pénzügyi) ajánlatot kell csatolnia a
dokumentumokban részletezettek szerint.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el.
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. § (3)-(4)
bekezdésének megfelelően.
Az ajánlati felhívás 2. rész II.2.4) pont folytatása:
Kézi dinamométer Dean-Woodcock Neuropszichológiai Tesztkészlet (DWNB), Raymond S. Dean,
Richard W. Woodcock- összesen 7db
Kézikönyv - BENTON teszt (BVRT) - Benton Visual Retention Test - Revised - összesen 9db
Kézikönyv MMPI®-A MMPI, serdülő változat J.N. Butcher, C.L. Williams, J.R. Graham, R.P. Archer,
A. Tellegen, Y.S. Ben-Porath, B. Kaemmer, 1992- összesen 14db
kiértékelő szoftver, MMPI®-A MMPI serdülő változat - USB kulcs a szoftver futtatásához- összesen
12db
kiértékelő szoftver, MMPI®-A MMPI serdülő változat - 250 főre- összesen 13db
Magyar tapasztalatok, eredmények és normák kézikönyv Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D.
Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV), Wechsler, D. - MAWI - összesen 11db
SAFA - Pszichiátriai becslőskálák gyermekek és serdülők részére C. Cianchetti e G. Sannio
Fancello- összesen 1db

STAI-Y Állapot - Vonás Szorongás kérdőív - Y forma C. D. Spielberger, R.L. Gorsuch, R.E. Lushene,
1989 Kérdőív és kiértékelőlap (25 db-os) - összesen 21db
STAI-Y Állapot - Vonás Szorongás kérdőív - Y forma C. D. Spielberger, R.L. Gorsuch, R.E. Lushene,
1989 Kézikönyv- összesen 5db
STAXI-2 Állapot - Vonás Haragkifejezési kérdőv - 2 C.D. Spielberger, 2003 Kérdőív (25 db-os) összesen 12db
STAXI-2 Állapot - Vonás Haragkifejezési kérdőv - 2 C.D. Spielberger, 2003 Kézikönyv- összesen 5db
STAXI-2 Állapot - Vonás Haragkifejezési kérdőv - 2 C.D. Spielberger, 2003 Válasz- és profillap (25
db-os) - összesen 12db
TAT Kézikönyv, Tematikus Appercepció Teszt (TAT), Henry A. Murray- összesen 23db
TAT táblák 31 darab, Tematikus Appercepció Teszt (TAT), Henry A. Murray- összesen 24db
Technikai értelmező kézikönyv Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV),
Wechsler, D. - MAWI - összesen 15db
Test d2-Revision Figyelmi és összpontosítási teszt R. Brickenkamp, L. Schmidt-Atzert, D. Liepmann,
2010 d2-R Tesztkészlet (50 fő kiértékeléséhez elegendő űrlappal) - összesen 17db
Tesztfelvételi pontozási kézikönyv Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAISIV), Wechsler, D. - MAWI- összesen 15db
tesztkészlet - 50 főre, David Wechsler, WPPSI-IV Wechsler Óvodás és Kisiskolás Intelligenciateszt Negyedik kiadás- összesen 20db
tesztkészlet - 50 főre, WISC-IV Wechsler Gyermek Intelligenciateszt - Negyedik kiadás D. Wechsler,
2003 - MAWGYI-R- összesen 18db
Tesztkészlet - UNIT-2 teszt, Általános Nonverbális Intelligenciateszt - Második kiadás, Bruce A.
Bracken, R. Steve McCallum - összesen 12db
Tesztkészlet 50 főre Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV), Wechsler,
D. - MAWI - 50 fő kiértékeléséhez elegendő Válaszfüzettel és Vizsgálati űrlappal, magyar nyelvű
kézikönyvekkel, kiértékelő sablonokkal, és Mozaik kockákkal- összesen 19
Tesztkészlet Dean-Woodcock Neuropszichológiai Tesztkészlet (DWNB), Raymond S. Dean, Richard
W. Woodcock- összesen 12db
TROG H-teszt - összesen 6db
Válaszfüzet 1., 25 db-os Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV),
Wechsler, D. - MAWI- összesen 20db
Válaszfüzet 2., 25 db-os Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV),
Wechsler, D. - MAWI- összesen 20db
Válaszlap 100 db-os - BENTON teszt (BVRT) - Benton Visual Retention Test - Revised- összesen
8db
VÁLASZLAP MMPI®-A MMPI - 25 db-os, serdülő változat J.N. Butcher, C.L. Williams, J.R. Graham,
R.P. Archer, A. Tellegen, Y.S. Ben-Porath, B. Kaemmer, 1992- összesen 18db
Vizsgálati űrlap 25 db-os Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt -D. Wechsler, 2008 - IV (WAIS-IV),
Wechsler, D. - MAWI- összesen 20db
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:
2018/04/14 (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

BKV Vasúti Járműjavító Kft. (6358/2018)
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
Lajstromszám: 00033
Telefon: +3612508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu
Fax: +3612508248
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: +3612508290
E-mail: dr.kovacs@mail.datanet.hu
Fax: +3612508248
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 Alkatrészek beszerzése ICS és KCSV villamosokhoz a BKV
Vasúti Járműjavító Kft. részére
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:
Alkatrészek beszerzése ICS és KCSV villamosokhoz 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: ICS és Millfav és TW6000 jármű alkatrészek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34631000-9

További tárgyak:
42141000-9
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:
1. rész: ICS és Millfav és TW6000 jármű alkatérszek beszerzése
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 22 féle
alkatrész beszerzése mindösszesen 3.340.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig.
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.
A részletes műszaki követelményeket 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 műszaki rajzot kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: T5C5 járműalkatrészek és kapcsolódó kereskedelmi termékek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34631000-9

További tárgyak:
42141000-9
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:
2. rész T5C5 jármű alaktrészek és kapcsolódó kereskedelmi termékek beszerzése
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 39 féle
alkatrész beszerzése mindösszesen 24.050.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig.
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.
A részletes műszaki követelményeket 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 műszaki rajzot kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)

Elnevezés: KCSV ajtóvezérlés alkatrészei és ablaktörlő tartozékok beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42967000-2

További tárgyak:
34631000-9
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:
3. rész KCSV ajtóvezérlés alkatrészei és ablaktörlő tartozékok beszerzése
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 10 féle
alkatrész beszerzése mindösszesen 38.215.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig.
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.
A részletes műszaki követelményeket 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
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 műszaki rajzot kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: ICS és Tátra járműalkatrészek beszerzése 1.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

34631000-9

További tárgyak:
42141000-9
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:
4. rész ICS és Tátra jármű alkatrészek beszerzése 1.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 56 féle
alkatrész beszerzése mindösszesen 27.000.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig.
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.
A részletes műszaki követelményeket 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 műszaki rajzot kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: ICS és Tátra járműalkatrészek beszerzése 2.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34631000-9

További tárgyak:
42141000-9
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:
5. rész ICS és Tátra jármű alkatrészek beszerzése 2.
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 71 féle
alkatrész beszerzése mindösszesen 23.00.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig.
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.
A részletes műszaki követelményeket 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 műszaki rajzot kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: Fogazott tengely és bordás hajtótárcsa MILL-FAV járműhöz
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34631000-9

További tárgyak:
42141000-9
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:
6. rész Fogazott tengely és bordás hajtótárcsa MILL-FAV járműhöz
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 2 féle
alkatrész beszerzése mindösszesen 2.750.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig.

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.
A részletes műszaki követelményeket 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 műszaki rajzot kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: KCSV és ICS típusú járművekhez egyéb alkatrészek beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34631000-9

További tárgyak:
42141000-9
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:
7. rész KCSV és ICS típusú járművekhez egyéb alkatrészek beszerzése
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 9 féle
alkatrész beszerzése mindösszesen 2.690.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig.
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.
A részletes műszaki követelményeket 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 műszaki rajzot kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: KCSV járműalkatrészek beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34631000-9

További tárgyak:
42141000-9
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:
8. rész KCSV jármű alkatrészek beszerzése
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 19 féle
alkatrész beszerzése mindösszesen 11.270.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig.
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.
A részletes műszaki követelményeket 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 műszaki rajzot kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumokban részletezett feltételek szerint, ha az ajánlatkérő az előírt típustól eltérő
terméket ajánl meg.
II.2.1)
Elnevezés: KCSV és ICS típusú villamos forgóváz alkatrészeinek beszerzése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34631000-9

További tárgyak:
42141000-9
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:
9. rész KCSV és ICS típusú villamos forgóváz alkatrészeinek beszerzése
Adásvételi keretszerződés alapján a közbeszerzési dokumentumban részletesen specifikáltak szerint 38 féle
alkatrész beszerzése mindösszesen 64.600.000,- Ft keretösszeg teljesüléséig.
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.
A részletes műszaki követelményeket 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 műszaki rajzot 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 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:
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:
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:
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 megajánlott részének tárgya szerinti
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 a 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: Az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36
hónap) a megajánlott rész vonatkozásában az évek összességében legalább az alábbi mennyiséget
elérő szállítási referenciával:
1. rész: vasúti járműhöz legalább 10 féle járműalkatrész szállítására vonatkozó referenciával

2. rész: vasúti járműhöz legalább 20 féle járműalkatrész szállítására vonatkozó referenciával
3. rész: legalább 5 féle alkatrész szállítása vasúti jármű ajtóvezérléshez és/vagy ablaktörlőjéhöz
szállítására vonatkozó referenciával
4. rész: vasúti járműhöz legalább 30 féle járműalkatrész szállítására vonatkozó referenciával
5. rész: vasúti járműhöz legalább 30 féle járműalkatrész szállítására vonatkozó referenciával
6. rész: legalább 1 darab fogazott tengely, illetve 1 darab bordás hajtótárcsa vasúti járműhöz
szállítására vonatkozó referenciával
7. rész: vasúti járműhöz legalább 3 féle járműalkatrész szállítására vonatkozó referenciával
8. rész: vasúti járműhöz legalább 5 féle járműalkatrész szállítására vonatkozó referenciával
9. rész: legalább 8 féle alkatrész szállítása vasúti jármű villamos forgóvázához szállítására
vonatkozó referenciával
Ajánlattevő egy szerződést több rész vonatkozásában is megjelölhet referenciaként.
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 számla ellenértékének kifizetésére havonta utólag, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésének
figyelembevételével, és a Kbt. 135. § alkalmazásával 30 napon belül kerül sor.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Kifizetésre irányadó:Art,Áht, Ávr,Áfa tv
Kötbérek:
Késedelmi:eseti megrendelés határidejének elmulasztása, a késedelmes teljesítéssel érintett termék nettó
árának 5%-a/nap, max a nettó ajánlati ár 30 %-a.
Meghiúsulási: szerződéses keretösszeg 30%-a
A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése kizárja a szavatossági igények érvényesítését a hibás teljesítés esetére
kikötött kötbér érvényesítése mellett.
A szerz teljesítésével kapcs. részletes 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
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: az időközben felmerült termelési igény tette szükségessé a gyorsított eljárás
indokoltságát. A folyamatos anyagellátás fenntartását semmiféle zavar nem akadályozhatja.
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: 2018/05/04 (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: 2018/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda,
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér
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 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. 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.
4. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet „7. Az ajánlatot alkotó okmányok” pontjában
meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat.
5. 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 fax számára, vagy e-mail
címére történő megküldése igazolja. Amennyiben ajánlattevő ilyen visszaigazolást az ajánlattételi
határidő előtt nem küld, úgy ajánlata érvénytelen.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján
értékeli az ajánlatokat.
7. 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
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a alapján.
9. 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.
10. Ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség nincs.
11. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását.
12. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazzuk.
13. 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.
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 utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail:
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:
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

Budapest Főváros Önkormányzata (5361/2018)
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 Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.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.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 Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Virágh-Lakatos Krisztina
Telefon: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
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 Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. em. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Virágh-Lakatos Krisztina
Telefon: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
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.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városháza épületének fejlesztése, előkészítő műszaki dokumentációk készítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71250000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Városháza épületének fejlesztése, előkészítő műszaki dokumentációk készítése
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: Városháza épületének fejlesztése, előkészítő műszaki dokumentációk készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71250000-5

További tárgyak:

71314000-2
71315400-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Városháza épületegyüttes elektromos (erős- és gyengeáramú) illetve épületgépészeti rendszereire
vonatkozó adatgyűjtés helyszíni felméréssel, szakterületenként digitális felmérési dokumentáció elkészítése,
adatfeldolgozás digitális grafikus műszaki tervdokumentáció-, és alfanumerikus adatbázisok létrehozásával.
Az épületegyüttes tartószerkezeti, talajmechanikai/alapozási-, víz-, hő-, és hangszigetelési diagnosztikája,
vizsgálatok elvégzése, szakvélemények elkészítése.
- ingatlan területe (telek): 39 690 m2
- épületegyüttes összes bruttó szintterülete 83 380 m2
Épület felmérésen ajánlatkérő az alábbit érti:
épület, építmény műszaki felmérése
Diagnosztikai vizsgálaton ajánlatkérő az alábbit érti:
épület, építmény műszaki állapotfelmérése
A további műszaki leírást a kiadott 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 Teljesítési határidő (naptári napokban, min. 90 nap - max. 180 nap) 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: 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 értékelés során adható pontszám alsó és felső határa 1- 100.
Értékelési módszerek:
1. részszempont (minőségi kritériumok - teljesítési határidő): fordított arányosítás
2. részszempont(ár): fordított arányosítás
A módszerek ismertetését a közbeszerzési útmutató tartalmazza.
A II.2.7. pontban megjelölt 6 hónap időtartam adminisztratív jellegű. A szerződés valódi időtartama értékelési
szempont.
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 az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki
esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a
Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az 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.
Megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban ESPD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott
kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot a közbeszerzési útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével kell teljesíteni.
- a 321/2015. X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében ajánlattevő, az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD -t köteles
benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a
6. § (1)-(2) bekezdéseire is.)
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés értelmében azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően,
csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el.
- Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően ezen ajánlattevő(ke)t
megfelelő határidő tűzésével hívja fel azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az
ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve
az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének
hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is.)
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.
rendelet V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64.
§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
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 megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban: Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti
esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatba benyújtandó Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia,
hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő
ekörben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az
összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására
benyújtandó igazolások:
A Kbt. 65. § (1) a.) és a Kr. 19. § (1) c.) alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (épület felméréshez és/
vagy épületdiagnosztikához kapcsolódó tervezési munka) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, 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 feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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 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 a Kr. 19. § (3), (7) bekezdései
alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfodulónappal lezárt üzleti évben
az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (épület felméréshez és/vagy
épületdiagnosztikához kapcsolódó tervezési munka) szerinti árbevétele nem érte el összesen a nettó
19.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm.r. (Korm.r.) 1. § (1) ás 2.§ (5) értelmében az ESPD benyújtásával, az alkalmassági feltételek
megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek (alk.köv). Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az ESPD-ben,
hogy megfelel az alk. köv-nek, azaz az ESPD IV. Részének alfa pontját kell kitöltenie, a további
részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön ESPD-t nyújt be.
Az ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5), valamint a 69. § (4)-(7) szerint hívja fel ajánlattevőt azon
dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy ajánlattevő megfelel az alk.köv-nek:
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Korm. r 21. § (3) a) alapján és a 22. § (1) és (2)
figyelembe vételével csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben
végzett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (épület felméréshez és/vagy
épületdiagnosztikához kapcsolódó tervezési munka) szolgáltatásra vonatkozó, a szerződést kötő
másik fél által aláírt, vagy kiadott referencia-igazolás(ok)at, vagy nyilatkozato(ka)t, amelyek referenciánként külön-külön - tartalmazzák legalább az alábbi adatokat:
- a szerződést kötő (megrendelő) fél neve hivatalos megnevezése, címe,
- a szerződés (a szállítás) tárgyának a leírása, tervezési mennyiség (bruttó szintterület)
feltűntetésével
- a teljesítés ideje, (kezdés és befejezés ideje; év, hónap, nap),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak, és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- a referencia-igazolást kiadó (az információt adó) személy nevét, a beosztását és elérhetőségét (email és telefon).
Az igazolásnak/nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből megállapítható az
előírt alk. köv-nek való megfelelés.

Amennyiben a referenciakövetelményt projekttársaság (Pt.) teljesítésével igazolja a gazd-i szereplő,
úgy a Pt. teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a Pt. mindazon
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -,
akkor is, ha a Pt. időközben megszűnt.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bek-re is. A Korm. r.ben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki és szakmai alk. köv. teljesítését az
ajánlatkérő a Korm. r. 24. § (1) bek-re figyelemmel is vizsgálja.
M/2: A Kbt. 65. § (1) b) pontja és a Korm.r.21. § (3) b) alapján azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség/szakképzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban
történő benyújtásával igazolandó. Amennyiben a szakember (szervezet) felsőfokú végzettsége
a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése ideértve a felsőfokú végzettséget igazoló nyilvántartási szám megadását is - mellett a felsőfokú
végzettség igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember (szervezet) felsőfokú végzettsége
nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem
elérhető, akkor a felsőfokú végzettséget érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű
másolatának benyújtása szükséges. Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges, melynek tartalma szerint a szakember
kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs
más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében
való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bek-re is. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és 140. (9) bek-ben foglaltakra.További információ VI.4.3.
pontban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 6 évben összesen nem rendelkezik legalább 4 darab, bármilyen
értékű ellenszolgáltatásként végzett, a közbeszerzés tárgya (épület felméréshez és/vagy
épületdiagnosztikához kapcsolódó tervezési munka), szerinti referenciával mely referenciákban
megjelölt épületek alapterületi nagysága összességében eléri a legalább bruttó 2.000m2
szintterületet, melyekből legalább 1 db épület nagysága eléri a bruttó 1.000 m2 szintterületet, és
melyek az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítettek.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább:
- 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendeletben előírt V (vagy hatályos átsorolás előtti) tervezői jogosultság (vagy azzal
egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételeknek.
- 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendeletben előírt G (vagy hatályos átsorolás előtti) tervezői jogosultság (vagy azzal
egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételeknek.
- 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendeletben előírt SZÉSZ5/SZÉS5 (vagy hatályos átsorolás előtti) szakértői jogosultság (vagy
azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételeknek.
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 biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, melyek a Közbeszerzési
Dokumentumok részét képező szerződéstervezetben kerültek részletezésre.

Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerinti, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként az (ÁFA nélkül számított) Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési
(megvalósulási) biztosítékot köteles nyújtani.
A teljesítésért a Vállalkozó a Ptk. 6:171. § alapján egy év jótállást vállal.
Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítékaként az (ÁFA nélkül számított) Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési
biztosítékot köteles nyújtani.
A fizetési feltételek, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a Közbeszerzési Dokumentumok
részét képező szerződéstervezetben kerültek részletezésre.
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: 1 (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: Fővárosi Közbeszerzési Kft., 1061
Budapest, Andrássy út 12. II.em. 12.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatok
felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárásra egyebekben Kbt. 68. § (1), (4) és a (6) bekezdésekben szereplő rendelkezései 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. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, ha új gazdasági szereplőt
vonnak be, akkor újabb hiánypótlás kibocsátásakor Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő
vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
2. Az ajánlatkérő az eljárás közbeszerzési dokumentumait a Kbt. 39.§ (1) bekezdése értelmében
elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján http://www.fovkozbesz.hu, melynek letöltését
ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak regisztrációs lap megküldésével jelezni kell. A letöltés és a
regisztrációs lap az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlatban is csatolható.
3. Az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi
határidő lejártáig a I.3) pontban megjelölt címre 1 papíralapú és 2 elektronikus példányban.
4. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottakat.
5. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltakra, valamint
a 67. § (4) bekezdése szerint. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot
kell tartalmaznia a 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal. A Kbt. 67. § (1) bekezdése
alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szerint az ESPD-ben foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Cégokmányokat kell csatolni.
6. Az ajánlatban benyújtott papíralapú példányában a 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot
eredetiben kell tartalmaznia. Az ajánlattevő, az alvállalkozó(k) és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti
szervezet (személy) által tett nyilatkozatok egyszerű másolati példányban is becsatolhatók.
7. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 65.§ (7), 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell.
8. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai valamint pénzügyi és gazdasági alkalmasságának feltételeit és
igazolását a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta
meg (III.1.3, M/1., M/2; III.1.2. P/1).
9. A közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35.§-ának
figyelembe vételével.
10. Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint
nyertessége esetén a tervezői felelősségbiztosítás tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási
szerződést köt, vagy a már meglévő biztosítását kiegészíti, tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 11. §-ában foglaltakra.
A biztosítási összeg nem lehet kevesebb, mint legalább 50.000.000 Ft/év és minimum 10.000.000
Ft/káresemény;
11. Ajánlatkérő a következő indokok miatt nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Jelen
eljárásban részajánlattételre a beszerzés tárgyának jellege, illetve az egyes részfeladatok szerves
összetartozása miatt nincs lehetőség.
12. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban vane. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a
szerint kell eljárni.
13. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt
köteles becsatolni, a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint.
14. A IV.2.6. pontban meghatározott 1 hónap 30 napot jelent.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontját nem alkalmazza.

16. További követelmények a közbeszerzési dokumentumban.
17. Környezetvédelmi szempont. A „Zöld közbeszerzés” szempontjainak érvényesítése
végett ajánlatkérő az ajánlattevő részére elő kívánja írni, hogy a szerződés időtartama alatt a
kapcsolattartás és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítse előnyben.
18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szabó Ildikó lsz:01021
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: +361 8828594
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: A Kbt. 148.§ (2)(7) bekezdése szerint.
III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján gazd-i
szereplőnek az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékében szerepelnie kell, illetve a nem Magyarországon
letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie,
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal kell rendelkeznie. Gazd-i szereplőnek csatolnia kell az engedély vagy jogosítvány
másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Korm.
r. 1.§ (2)-(5) - re is.
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: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
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

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (6104/2018)
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: dr. Kovács Miklós
Telefon: +36 705130916
E-mail: jog@csbo.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csbo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csbo.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 1 7927447
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 1 7927447
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
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások
biztosításával
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33196000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a CSBO EFOP-1.2.6VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű kiemelt projektjének
megvalósításához kapcsolódóan, a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával.
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: Baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások
biztosításával
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33196000-0

További tárgyak:

33750000-2
18931100-5
39298100-8
39512000-4
18443340-1
39512100-5
33751000-9
33752000-6
39514100-9
63121000-3
60161000-4
79821000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe; Babacsomagok
tekintetében a szülészettel rendelkező kórházak; Kelengyecsomagok esetén az ajánlatkérő által a
teljesítés során megjelölt kórházak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében baba-, és kelengyecsomagok beszerzése a CSBO EFOP-1.2.6VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Családbarát Ország elnevezésű kiemelt projektjének
megvalósításához kapcsolódóan, a kapcsolódó logisztikai és egyéb szolgáltatások biztosításával.
Nyertes ajánlattevő feladatai:
Általános elvárások:
A babacsomagokon keresztül történő ismeretterjesztés keretében 2018. szeptember 1-től (tervezett
dátum) 2021. március 31-éig a szülést követően 210.000 (+ 60.000 opcionálisan) család egy csomagot
kap (tartalmát lásd a részletes leírásban), mely egyrészt tájékoztató jellegű szóróanyagokat, másrészt
szimbolikus jelleggel családbarát ország logóval és EU logóval, valamint családbarát ország motívummal
ellátott hasznos termékeket tartalmaz.
A babacsomagok célcsoportjai a Magyarországon szülő, magyar állampolgárságú nők, kisbabáik és
családjuk. A babacsomagok terjesztésének célja, hogy a gyermekszületéssel járó praktikus tudnivalókról
és a családtámogatási lehetőségekről a célcsoport közvetlenül és a megfelelő időben - vagyis a szülést
követően, még a kórházban vagy klinikán - információhoz jusson. A tájékoztatás mellett pedig ugyancsak
fontos szempont a családbarát attitűd tudatosítása közvetlenül a szülést követő időszakban is. A csomag
átadásával mindez megvalósítható.
Kelengyecsomagokra vonatkozó pilot program keretében a tervezett kezdő dátumtól 2021. március
között 750 db, hátrányos helyzetű térségben születő gyermekek után a szülők a gyermek gondozásához
feltétlenül szükséges termékeket (lásd a részletes leírásban) tartalmazó, komplex ún. kelengyecsomagokban
részesülnek, melyek hozzájárulnak a gyermekek megfelelő gondozásához a korai életszakaszban.
A kelengyecsomagok célcsoportjai a Magyarországon, egy hátrányos térségben lévő szülészeten szülő
magyar állampolgárságú nők és kisbabáik, valamint családjuk.
Nyertes Ajánlattevő, illetve az általa bevont alvállalkozó a Babacsomagok és Kelengyecsomagok célba
juttatása érdekében a következő feladatokat köteles ellátni:
- babacsomag és kelengyecsomag összetevőinek beszerzése, ami jelenti a jelen műszaki leírásban szereplő
o termékparaméterezésnek megfelelő összetevők beszerzését

o paraméterek alapján történő logózást és feliratozást
o és a csomagok tartalmát képező nyomdai termékek legyártását
- védőcsomagolás, a csomagok összeállítása
- gyűjtőkartonozás
- raktározás elosztó raktár(ak)ban és készletnyilvántartás
- szülészettel rendelkező kórházak, klinikák egyedi ütemezés szerint történő ellátása a Babacsomagokkal
(szállítási igényeknek, raktárkapacitásnak, születések számának felmérése alapján)
- folyamatos kapcsolattartás a szülészettel rendelkező kórházakkal, klinikákkal
- a csomagok kórházi, klinikai személyzet által történő átadásának koordinálása, ellenőrzése
- szállítási átvételi elismervények és csomag átvételi elismervények visszagyűjtése
- kimutatások, elszámolások készítése Megrendelő részére a Megrendelő által részletezett formában
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti folyamatokba betekintsen, azokat a szerződés
teljesítése során ellenőrizze.
Nyertes ajánlattevő feladatai és a termékek részletes leírása a műszaki leírásban 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 Ajánlattevő raktározásra alkalmas telephelyeinek száma országosan
(régiónként legfeljebb 1 db; a megajánlás legkedvezőbb szintje 7; a megajánlás legkedvezőtlenebb
szintje 0) 30
2 A jótállási idő megajánlott időtartama (a lázmérőre vonatkozóan; a megajánlás legkedvezőbb
szintje 36 hónap; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje 12 hónap) 10
3 A megváltozott munkaképességűek részvételének biztosítása a szerződés teljesítésében (a
megajánlás legkedvezőbb szintje: 100 fő; a megajánlás legkedvezőtlenebb szintje: 0 fő) 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: 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 igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a babacsomagok tekintetében 210.000 csomag megrendelésére
vállal kötelezettséget, az opciós mennyiség 60.000 babacsomag.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének időtartama alatt egyoldalú nyilatkozattal jogosult az opciós
mennyiség megrendelésére
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú,
Családbarát ország elnevezésű kiemelt projekt
II.2.14) További információ:

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott információ tekintetében előadja, hogy a megadott időtartam
tervezett időtartam, a szerződés az aláírása napján lép hatályba tervezetten 2018. szeptember 1. napján és
tervezetten a projekt fizikai befejezésének napjáig 2021. március 31. napjáig 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: Az eljárás egyik rész tekintetében sem 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) - (7) bekezdéseire is figyelemmel:
P/1. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az
előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor
alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
P/2. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai
felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 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 ellenőrizheti. Az
alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
összességében nem érte el a 630.000.000,- Ft összeget attól függően, hogy az ajánlattevő 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)]
Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 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 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 az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik orvosi segédeszközök és
műszerek szállítására vonatkozó 50.000.000,- Ft/ kár és 100.000.000,- Ft/év limitű szakmai
felelősségbiztosítással.
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 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. § (1) 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 6 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az
időszakra esik, de legfeljebb 9 éven belül megkezdődött.
M/2. A Kr. 21. § (1) 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.
M/3. A Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetve műszaki felszereltség leírását.
Csatolni szükséges továbbá az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
megajánlott eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltségek, ajánlattevő nyertessége
esetén rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítéséhez a szerződés teljes időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem
rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett alábbi referenciákkal:
M1/1. legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített, legalább 4500 db tampon-nyomott digitális
lázmérő szállítására vonatkozó referenciával;
M1/2. legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített, legalább 25000 db szitanyomott textil
termék szállítására vonatkozó referenciával
M1/3. legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített, legalább 150.000 db termék csomag
kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Egy bemutatott referencia a fenti alkalmassági követelmények közül több igazolására is
felhasználható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai és
vagy egyetemi) logisztikai végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az
alábbi funkciókkal rendelkező szoftveres megoldással:
- felhasználói authentikáció
- törzsek kezelése (partnerek, tételek, szállítók, és egyéb technikai törzsek)
- készletek kezelése (készletre vétel, csomag összeállítás, kiadás)
- bevételezés, kiadás
- rendelések kezelése (rendelés felvétel, módosítás, zárás)
- lekérdezések:
o tételekre
o raktárkészletre
o időszakra
o rendelésekre
o partnerekre
o listák / jelentések generálása
Az elvárt megoldás egyéb jellemzői:
- Platform független, szabványos böngészőben futó, reszponzív alkalmazás
- Mobil eszközök támogatása
- Nem igényel kliens oldali telepítést
- Nincs licensz kötöttség
- Korlátlan számú felhasználó
- Valós idejű adat szolgáltatás
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 késedelmes naponta nettó vételár díj 1%-a, a kötbéralapra vetítetten, legfeljebb a nettó
vételár díj 20%-a. Meghiúsulási kötbér 20%
Teljesítési biztosíték: 12.000.000,- Ft.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, az igényelhető előleg mértéke 50%,
előlegvisszafizetési biztosíték nyújtása mellett.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bek. és a 272/2014. (XI.5.) Kr. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
Finanszírozási mód: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100%
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: 2018/06/05 (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: 2018/08/03 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: CORDICT Kft. 1012 Budapest, Attila
út 79. I. em 7.
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)Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is,
- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti
aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
Ajánlattevői megállapodást.
4)Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- 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;
5) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy abban az esetben, 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 újabb hiánypótlást nem rendel el.
6)Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7)Az előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
8) Értékelés módszere; adható pontok: A Minőségi kritériumok (2., 3., és 4. részszempontok)
esetén KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. bb) pont szerinti
arányosítás, az 1. számú „Ár” szempont esetén a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont
1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítás.
A 2. számú értékelési szempont tekintetében régiók:
1. Észak-Magyarország (BAZ, Heves és Nógrád megyék)
2. Észak-Alföld (Hajdú-bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)
3. Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyék)
4. Közép-Magyarország (Pest megye, Budapest főváros)
5. Közép Dunántúl (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyék)
6. Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék)
7. Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megyék)
Szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont; 0 pont
legrosszabb, 10 pont legjobb érték.
9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz az eljárás eredménytelen, ha
nem nyújtanak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot!
10) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
11) Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.

12) Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti
elbánást.
13) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő a dokumentációban ad
tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség),
amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre
vonatkozó tájékoztatást kaphat.
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. §
előírásai szerint
14) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal
egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
15) Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen. A letöltés
regisztrációt követően lehetséges. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő
lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
16) FAKSZ: dr. Panácz István (lajstromszám: 00037)
17) Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni a kiadott árazatlan költségvetést kitöltve és
aláírva. Ajánlatkérő Ár szempont tekintetében az értékelés alapjának a beárazott költségvetésben
szereplő összesített csomagra vonatkozó ajánlati árak összegét tekinti.
18) Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor köteles - a fennálló ingatlanhasználati jogviszonyt
igazoló dokumentumok csatolásával - igazolni, hogy rendelkezik legalább 1 db, legalább 1000m2
nagyságú központi raktárral, mely EU szabvány szerinti raklap szállítására alkalmas gépjárművel
betonúton megközelíthető.
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:
2018/04/14 (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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (6151/2018)
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: +3652 511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +3652 511552
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/inkubacios-kozpont-regivaroshaza-felujitas (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.debrecen.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: 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:
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):
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: „Inkubációs Központ létrehozásához, a Régi Városháza felújításához és a Sas utcai mélygarázs
létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése”
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-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása”
című projekthez, a TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai
korszerűsítése” című projekthez, a Régi Városháza épületének belsőépítészeti felújításához, valamint a
TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című
projekten belül a Sas utcai mélygarázs létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése
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: „Inkubációs Központ létrehozásához, a Régi Városháza felújításához és a Sas utcai mélygarázs
létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése”
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. tervezési részfeladat:
A TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” című projekt
megvalósításához a tervezési programban foglaltak szerint szükséges koncepciós, illetve minden szakágra
kiterjedő építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségbecslés, illetve árazatlan
és árazott költségvetések elkészítése.
Az épület megközelítőleg 1200 m2 alapterületű.
B. tervezési részfeladat:
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése”
című projekt megvalósításához szükséges felmérési, örökségvédelmi engedélyezési, valamint kiviteli
tervdokumentáció, valamint tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése,
melyeknek Megrendelő által leadott a korszerűsítéshez kapcsolódó igények szerint kell elkészülnie.
A Régi Városháza 7.249,4 m2 bruttó összterületű műemléki épületéről általánosságban elmondható,
hogy megépítése óta a határolószerkezetei elhasználódtak, téglafalazata rossz hőtechnikai tulajdonságú,
melyek az elmúlt évek során felújításra nem kerültek. A gépészeti rendszer elavult, beszabályozatlan,
többnyire eredeti állapotában van. Az épület jelenleg nem energiahatékony. A fejlesztés célja, hogy az épület
energiafelhasználása csökkenjen, a fenntartási költségek csökkentése megtörténjen megújuló energia
hasznosításával. A tervezési feladat részét képezi, hogy a felújítások eredményeként elvárt gazdaságosan
és energiahatékonyan működtethető épületet hozzunk létre. A Pályázati felhívás szerint kötelezően elérendő
az, hogy a felújítással érintett épületek legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen
besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.
C. tervezési részfeladat:
A tervezési feladat a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal műemléki épület reprezentatív
helyiségeinek belsőépítészeti koncepciójának megtervezése, örökségvédelmi engedélyezési terv, valamint
kiviteli terv készítése.
A tervezési feladat magába foglalja a Piac utca felőli főbejárat, az emeletre vezető lépcsőház, a Nagytanács
terem, a vezetői irodák (polgármesteri iroda, alpolgármesteri irodák), azok előterei, valamint a jegyzői iroda
és titkárság belsőépítészeti tervdokumentációjának elkészítését.
D. tervezési részfeladat:
A tervezési feladat a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív
rekonstrukciója” című projekt keretében a Sas utcai mélygarázs projekt műszaki kivitelezéséhez szükséges
koncepciós, engedélyezési, valamint kiviteli terv készítése.
A feladat egy új, kb. 200 férőhelyet tartalmazó mélygarázs terveinek az elkészítése. A terveknek magába kell
foglalniuk a Sas utca zöldterületi rendezését valamint a Városháza utca rekonstrukcióját is.
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 legalább 1 fő olyan szakember, aki épületek
energetikai felújításának tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 20

2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki műemléki épületek felújításának
tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 20
3 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épületek belső építészeti
tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 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: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001; TOP-6.5.1-16DE1-2017-00002; TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002
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-M2) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1-M2) 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 ajánlati 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 ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített összesen minimum
6.000 m2 területű épület magasépítészeti tervezésére vonatkozó referenciával.
(M2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített legalább 1 db műemléki épület belsőépítészeti
tervezésére 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 a tervezést
- A. tervezési részfeladat: TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 számú,
- a B. tervezési részfeladat: TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 számú pályázati forrásból,
- a C. tervezési részfeladat: önerőből,
- a D. tervezési részfeladat: részben önerőből, részben a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 számú pályázati
forrásból finanszírozza utófinanszírozással.
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részfeladatonként egy rész- és egy végszámla kibocsátására van lehetőség.
Késedelmi kötbér: 0,5%/nap,
Meghiúsulási kötbér
Hibás teljesítési kötbér
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: 2018/06/01 (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: 2018/06/01 (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 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 2.000.000,-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.
6.) 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
szorosan összefüggő, az A. és a D., valamint a B. és a C. tervezési részfeladatok vonatkozásában
azonos épületet érintő tervezési feladatok. A Régi Városháza Debrecen, Piac u. 20 szám alatti
épülete és a közvetlenül mellé tervezendő Debreceni Inkubációs Központ elhelyezkedése miatt a
tűzvédelmi előírások, valamint a két funkció egymás melletti biztonságos kialakítása érdekében
egységként kell kezelni a két épület tűzvédelmi előírásait. A két épület megfelelő tűzvédelme
érdekében olyan műszaki megoldásokkal lehet biztosítani az előírásoknak megfelelő működést,
amelyek a másik épület műszaki megoldásaival szorosan összefüggnek.
A tervezés része a Régi Városháza reprezentatív részeinek belsőépítészeti tervezése, amely feladat
szorosan összefügg az energetikai felújítás műszaki tartalmával. Az egész épületet érintő energetikai
korszerűsítés során a fűtési rendszer, valamint az elektromos hálózat is felújításra kerül, mely
tervekkel a belsőépítészeti terveknek is összhangban kell lennie. A tervezési terület nem határolható
le. A belsőépítészettel érintett helyiségek felszerkezeteit érinti az energetikai korszerűsítés a fűtési
rendszer és elektromos hálózat felújítása kapcsán, azok helyreállítása, valamint a felszerkezetek
felülképzése a belsőépítészeti terv része. A Sas utcai mélygarázs közvetlenül a Debreceni
Inkubációs Központ alatt kerül kialakításra, tervezésük műszakilag teljes mértékben összefügg és
egymásra épül.
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 Kbt. 148. §
szerint.
Folytatás a VI.3) ponttól:
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. A fentiek alapján Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési
feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás
során elkerülje a koordinálással járó problémákat (amelynek nem megfelelősége egymással nem
illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség
megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
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.
10.) Aj.kérő 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: 10 millió Ft/esemény, 30 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: 1-3. részszempont: pontozás, ár szempont: fordított arányosítás a
közbeszerzési dokumentumok szerint.
15.) A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott
teljesítési határidő idő az A. részfeladat vonatkozásában a koncepciós terv szállításának határideje a
szerződéskötéstől számítva.
Az A. részfeladat: az építési engedélyezési terv szállításának határideje a koncepciós terv
Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
A kiviteli terv szállításának határideje az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi
elfogadását követő 70. naptári nap.
A B. részfeladat: a felmérési terv szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 20. naptári
nap.
Az örökségvédelmi engedélyezési terv szállításának határideje a felmérési terv Megrendelő általi
elfogadását követő 90. naptári nap.
A kiviteli terv szállításának határideje az örökségvédelmi engedélyezési terv Megrendelő általi
elfogadását követő 70. naptári nap.
A C. részfeladat vonatkozásában a koncepciós és az örökségvéd. eng. terv szállításának határideje
a szerződéskötéstől számított 70. naptári nap.
A kiviteli terv szállításának határideje a koncepciós és az örökségvédelmi engedélyezési terv
Megrendelő általi elfogadását követő 110. naptári nap.
A D. részfeladat vonatkozásában a koncepciós terv szállításának határideje a szerződéskötéstől
számított 20. naptári nap.
Az engedélyezési terv szállításának határideje a koncepciós terv Megrendelő általi elfogadását
követő 90. naptári nap.
A kiviteli terv teljesítésének megkezdési feltétele, hogy Aj.kérő a „Debrecen, Dósa
nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése építési engedélyezési és kiviteli
tervdokumentációjának elkészítése” tárgyú tervezési szerződést úgy módosítsa, hogy a kiviteli
tervdokumentáció lemínuszolásra kerüljön, és a módosítás hatályba lépéséről jelen közbeszerzési
eljárás Nyertes ajánlattevőjét értesítse. A teljesítés határideje a fenti feltétel teljesülését és/vagy az
engedélyezési terv Megrendelő általi elfogadását követő 70. 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:
2018/04/14 (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

Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5391/2018)
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: Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK23506
Postai cím: Fogaskerekű utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marcsinák Péter
Telefon: +36 19192355
E-mail: eszzrtkozbeszerzes@eszzrt.hu
Fax: +36 19192357
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aeek.hu/esz-zrt-kozbeszerzes
Hivatalos név: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK17042
Postai cím: Balassi Bálint út 16.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 3000
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Juhász László
Telefon: +36 37341033
E-mail: juhasz.laszlo@askhatvan.hu
Fax: +36 37341320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.askhatvan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bajai Szent Rókus Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK15756
Postai cím: Rókus u.10.
Város: Baja
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csernovicsné Simon Erzsébet
Telefon: +36 79422233
E-mail: gazdig@bajakorhaz.hu
Fax: +36 79425575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bajakorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK00824
Postai cím: Semmelweis u. 1.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mihály PhD.
Telefon: +36 66526504

E-mail: kovacsm@bmkk.eu
Fax: + 36 66526544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bmkk.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK01868
Postai cím: Rákóczi u. 125-127.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 2660
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markó József
Telefon: +36 35505000
E-mail: gazdig@kenessey.hu
Fax: +36 35505092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kenessey.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK02487
Postai cím: Köves u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina
Telefon: +36 12896200
E-mail: gazdtitkarsag@jahndelpest.hu
Fax: +36 12847657
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.delpestikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK15566
Postai cím: Tószegi út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Sándor
Telefon: +36 56503603
E-mail: gazdig@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56422412
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Karolina Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK16451
Postai cím: Régi Vámház tér 2-4.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: László Zoltán
Telefon: +36 96574600
E-mail: gazdig@karolinakorhaz.hu
Fax: +36 96574793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karolinakorhaz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Imre Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK04777
Postai cím: Korányi F. u. 1.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Károlyné
Telefon: +36 88521800
E-mail: gazdig@korhazajka.hu
Fax: +36 88521847
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.korhazajka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK09047
Postai cím: Széchenyi utca 27-29.
Város: Eger
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csorba Zoltánné
Telefon: +36 36411444
E-mail: gazdig@mfkh.hu
Fax: +36 36410816
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK15486
Postai cím: Markusovszky u. 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csuka Lajosné
Telefon: +36 94515501
E-mail: gazdasagiigazgato@markusovszky.hu
Fax: +36 94327873
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK04073
Postai cím: Dózsa György út 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hoffmann Zoltánné
Telefon: +36 34515488
E-mail: hoffmann.zoltanne@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK16162
Postai cím: Füleki út 54-56.

Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kaszás Erika
Telefon: +36 32522000
E-mail: titkarsag@szlmk.hu
Fax: +36 32522025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://www.aeek.hu/esz-zrt-kozbeszerzes (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: gazdasági társaság
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: Egyes kórházak épületeinek vízfelhasználását csökkentő készülékek beépítésével történő
energetikai korszerűsítése és kapcsolódó üzemetetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
65130000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alatt álló egyes kórházak épületeinek vízfelhasználását
csökkentő készülékek beépítésével történő energetikai korszerűsítése és kapcsolódó üzemetetési 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 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: Egyes kórházak épületeinek vízfelhasználását csökkentő készülékek beépítésével történő
energetikai korszerűsítése és kapcsolódó üzemetetési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
65130000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kórházak, egészségügyi intézmények által bérelt vízfelhasználást csökkentő készülékek, perlátorok és
a vízfogyasztást folyamatosan nyomon követő, monitoring rendszer beszállítása, kiépítése,teljes körű
üzemeltetése és karbantartása.
Az ajánlatkérő a vízfelhasználás csökkenéséből eredő megtakarításból kívánja finanszírozni a perlátorok és
a monitoring rendszer bérleti és üzemeltetési költségét, ennek okán nyertes ajánlattevőnek saját költségén
kell a beruházást megvalósítani, melyet elkészülte után bérbe ad és üzemeltet az ajánlatkérő részére.
A beszerzésnek tárgyát képezi a perlátorok és a vízfogyasztást folyamatosan nyomon követő, monitoring
rendszer kiépítése, üzemeltetése is. Az ajánlattevőknek a dokumentációban meghatározottaknak megfelelő,
hosszú élettartamú és tanúsított minőségű eszközöket kell ajánlaniuk.
A megajánlandó (AT által bérbe adandó, üzemeltetendő, karbantartandó) eszközök mennyisége összesen:
Intézmények darab/összesen
1. Vízcsapra szerelhető hagyományos, víztakarékos perlátor (db)
24x1 Külső menetes perlátor 4638 db
22x1 Belső menetes perlátor 4984 db
2. Vízcsapra szerelhető "légdúsítás nélküli" perlátor (db)
22x1 Belső menetes vízsugárszabályzó 4952 db
24x1Külső menetes vízsugárszabályzó 4655 db
3. Zuhanyra szerelhető közdarab (db) 5361 db
4. WC tartályban alkalmazott WC-stop (db) 2643 db
5. Mérési pont (db) 123 db
Intézmény összesen 27233 db
A karakterkorlátok miatt az az eszközök kórházankénti megoszlását a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
Ajánlatkérő előírja, hogy csak olyan eszközök ajánlhatók amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által
jóváhagyott megfelelőségértékelő szervezet által kiadott Teljesítmény Értékelési Jegyzőkönyvvel és Nemzeti
Műszaki Értékelés dokumentummal vagy azzal egyenértékű dokumentummal (e dokumentumok az ajánlat
részeként csatolandók a műszaki leírásnak való megfelelést Ajánlatkérő ezekből állapítja meg).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra
A nyertes ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének, vagy az ajánlatban
megjelölt alvállalkozójának -mint a szerződéskötés feltétele - a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell:
1. Cégkivonatában az alábbi tevékenységi körök mindegyikével:
6832 - Ingatlankezelés vagy 8110 - Építményüzemeltetés
7739 - Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
4322 - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
7120 - Műszaki vizsgálat, elemzés.
A nyertes ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének a szerződéskötés
időpontjában rendelkeznie kell szakmai kamarai bejegyzéssel.
(az 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 ajánlattevő által felszerelt valamennyi vízfogyasztás csökkentő eszközre
vállalt jótállás időtartama a 120 hónapos bérleti és üzemeltetési időszakot követően (hónap) 10
2 A kivitelezés (Létesítés) időszükséglete (telepített elem/munkanap) legalacsonyabb ajánlható 100,
500 feletti megajánlásra ajánlatkérő a maximális pontszámot adja 5
3 Telepített Elem meghibásodása esetén az igazolt bejelentésétől számítottan a javítás (csere)
megkezdésére vállalt időtartam (óra) (legmagasabb ajánlható 72) 10
x Költség kritérium – 1 1 db vízcsapra szerelhető hagyományos, víztakarékos perlátor nettó bérleti
nettó díja (Ft/hó) a szerződésben meghatározott bérleti feltételek mellett 20
2 1 db vízcsapra szerelhető "légdúsítás nélküli" perlátor nettó bérleti nettó díja (Ft/hó) a
szerződésben meghatározott bérleti feltételek mellett 15
3 1 db zuhanyra szerelhető perlátor nettó bérleti nettó díja (Ft/hó) a szerződésben meghatározott
bérleti feltételek mellett 6

4 1. db WC tartályban alkalmazott WC-stop nettó bérleti nettó díja (Ft/hó) a szerződésben
meghatározott bérleti feltételek mellett 7
5 1 db mérőpont kialakítása és üzemeltetése (Ft/hó) 5
6 1.-4 pont szerinti eszközök létesítésének nettó ellenértéke (Ft / felszerelt eszköz) 10
7 1.-4 pont szerinti eszközök üzemeltetésének nettó ellenértéke (Ft/hó/elem) 20
Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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:
A beszerzés tárgya és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a részekre
történő ajánlattételt: a nagyobb volumen miatt legkedvezőbb árak elérését, a hatékony felelős gazdálkodás
érvényesülését a beszerzés egyben történő kezelése biztosítja. Részletesebben lásd: dokumentáció.
II.1.5) és II.2.6) kitöltése a hirdetmény a Kiadóhivatal felé történő feladása 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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) szerint
kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. Ajánlatkérő
nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését.
2. Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Akr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők: amennyiben az EEKD II. rész C.
fejezete tekintetében igen a válasz, akkor ajánlattevőnek minden egyes érintett szervezetre
vonatkozóan külön EEKD-ban kell megadnia az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Ajánlatkérő elfogadja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7.§ szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, feltéve, ha az abban foglalt információk
megfelelnek a jelen felhívásban előírtaknak.
3. Ajánlattevő- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint- csak nyilatkozni köteles arról, 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 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.
4. Az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései irányadó. A kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
az Akr. 2-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére
és a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban
benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt 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.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től az Akr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,
ha 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.
Az Akr. 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 ellenőrizheti.
5. A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak e hirdetmény feladásának napjánál nem
régebbi keltezésűeknek kell lenniük 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: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmasság igazolható: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(Akr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, az Akr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az EEKD IV. részének
alfa „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” című táblázatot töltsék ki az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására.
Az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései irányadók. 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 az
Akr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, az Akr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell
részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től Akr. 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 egységes európai közbeszerzési dokumentumban
megjelölte.
Az Akr. 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 a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét az Akr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Akr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:
Akr. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti - az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha a beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az Akr. 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 alkalmasságát az Akr. 19.§ (2) bekezdés alapján a közbeszerzés tárgya (bérleti és teljes körű
üzemeltetési szerződésre vonatkozó szerződés, melynek esetében a bérbe adott és üzemeltetett

eszközök közvetlen módon energetikai-, vagy vízmegtakarítást megvalósító eszközök voltak) szerinti
nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő Akr 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, Akr 19.§ (3) bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság
igazolása kérdésében.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdései, KR 19. § (7)
bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha az előző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
beszámolójának alapján megállapítható, hogy adózott eredménye egynél több esetben negatív volt.
Ha az ajánlattevő a három utolsó üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje
beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát
megállapítani jelen pont vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(bérleti és teljes körű üzemeltetési szerződés, melynél a bérbe adott és üzemeltetett eszközök
közvetlen módon energetikai-, vagy vízmegtakarítást megvalósító eszközök voltak) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 100.000.000,- Forint
összeget.
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 az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
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 IV. Fejezetében (21-22 §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen
igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 egységes
európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 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 jogosult ellenőrizni. Az
EEKD IV. részének "Az összes kiválasztási szempont általános jelzése" című táblázatot töltsék ki az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
Ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetése legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (év/hó a kezdő és befejező időpont
rögzítésével); a nettó ellenszolgáltatás összege, a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye,
referenciát kiállító személy: neve, valamint telefonszáma és e-mail címe,) a szolgáltatás tárgya,
valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerinti módon igazolva.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik
1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) összesen
legalább egy éves időtartamban és összesen legalább nettó 50.000.000,- Ft értékben teljesített
egy vagy több bérleti és teljes körű üzemeltetési szerződés(ek)re vonatkozó referenciával, melynél
a bérbe adott és üzemeltetett eszközök közvetlen módon energetikai-, vagy vízmegtakarítást

megvalósító eszközök voltak. Ajánlatkérő a vizsgált időszak (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb
hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
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.
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:
Kötbér: az eredménytelenül eltelt teljesítési, vagy hiba javítási határidőt követő minden naptári nap után a
beruházás (beruházási fázisban) ellenértékének, illetve a havi szolgáltatási díj (szolgáltatási fázisban) nettó
összegének 0,5%-a, de legfeljebb a nettó teljes ellenérték, illetve havi díj 15%-a. Meghiúsulási kötbér: a
szerződéses értékének 15%-a. A maximális havi kötbér legalább három alkalommal történő érvényesítése
után megrendelő a szerződést felmondhatja. A kötbér érvényesítésének és a szerződés felmondásának
részleteit a szerződéstervezet tartalmazza. Fizetési feltételek: Igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése:
1997.évi LXXXIII.tv. 9/A.§-a, Kbt.135.§ (1), (5)-(6), Ptk. 6:130 (1)-(2) szerint havonta, magyar Forintban
történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, szerződéskötés és kifizetések pénzneme a Forint.
Fizetési késedelem: Ptk.6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Részletes feltételek szerződésterv.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 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: 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: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6,
V. ép. I. em. konferencia terem
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3)
bekezdésében meghatározottak szerint. A bontási eljárásról információk 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
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Jelen eljárást Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. (ESZ. Zrt.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 29. § szerint az I.1. szakaszban megjelölt ajánlatkérők (Intézmények) számára
valósítja meg. Az eljárás eredményeként az egyes szerződéseket az Intézmények egyenként,
önállóan kötik meg. Az eljárásban a kapcsolattartás kizárólag az ESZ Zrt. I.I pontban megjelölt
elérhetőségein történik.
2. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bekezdés
szerinti új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.
3. A Kbt. 47. § (2) bekezdése irányadó a közbeszerzési eljárás során. A Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot eredetiben szükséges benyújtani.
4. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevők elektronikusan elérhetik és letölthetik az
ajánlatkérő honlapján (felhívás I.3) pont). A közbeszerzési dokumentumok átvétele (elektronikus
formában) az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint.
5. Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
6. 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.
7. 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. 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.
8. 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 fentebbiek szerinti aláírás
mintáját is csatolni kell.
9. Ajánlatkérő az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban
állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

10. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb árérték arányt megjelenítő, olyan szempontok szerint értékeli, melyek között a költség is szerepel. Az
értékelés részletes leírását, a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
13. Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, kivéve ha
az adott alvállalkozó kapacitást is biztosít, vagy Ajánlattevő szerződéskötési feltételnek való
megfelelését igazolja.
13.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
14.Az ajánlatban EEKD-t kell benyújtani.
15. A IV.2.6) pont folyamatba épített ellenőrzés tekintetében került megállapításra.
16.A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási
rendeletei alapján kell eljárni.
17. részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa
valamennyi részszempont esetében: 0-100-ig. Azt módszert , amellyel ajánlatkérő megadja a
ponthatárok közötti pontszámot közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
18. Ajánlat kizárólag magyar nyelven adható.
19. Jelen eljárásban a FAKSZ: Berta Ferenc György: OO154
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. §
előírásai 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:
2018/04/14 (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

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (6296/2018)
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: Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK20675
Postai cím: Keleti Károly utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demetrovics Szilárd
Telefon: +36 704360664
E-mail: info@elbc.hu
Fax: +36 17002782
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.elbc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.elbc.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
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Absolute Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Garay utca 50. II. em. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Holakovszki István (FAKSZ lajstromszáma: OO702)
Telefon: +36 17004069
E-mail: ac@absoluteconsulting.hu
Fax: +36 17002782
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.elbc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.elbc.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Absolute Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Garay utca 50. II. em. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Holakovszki István (FAKSZ lajstromszáma: OO702)
Telefon: +36 17004069
E-mail: ac@absoluteconsulting.hu
Fax: +36 17002782
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.elbc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.elbc.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: 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: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás alapján mintaszállító dízel gépjárművek beszerzése szigetelt, hűtött raktérrel
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34130000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás alapján mintaszállító dízel gépjárművek beszerzése szigetelt, hűtött raktérrel
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: Keretmegállapodás alapján mintaszállító dízel gépjárművek beszerzése szigetelt, hűtött raktérrel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34130000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyiség:
Ajánlatkérő (AK) keretmegállapodás (KM) alapján 3 különböző méretű, összesen 12 darab új mintaszállító
dízel haszongépjárművet kíván beszerezni szigetelt, hűtött raktérrel az Egyéb közbeszerzési dokumentumok
(EKD) részét képező Műszaki leírásban (ML) rögzítettek szerint. A KM előirányzott teljes mennyisége: a
beszerezni kívánt gépjárművek darabszáma (keretmennyiség).
AK a Kbt. 105. § (1) bek a) pontja szerinti KM-t kíván kötni.
Nyertes Ajánlattevő az alábbi kapcsolódó szolgáltatásokat köteles biztosítani:
- Forgalomba helyezéssel kapcsolatos valamennyi szolgáltatás
- Gépjármű kapcsán legalább 24 hónapos, km korlátozás nélküli jótállás
- Raktérhűtő kapcsán legalább 12 hónapos jótállás
- ML szerinti dokumentumok rendelkezésre bocsátása
A gépjárművekkel és a kapcs. szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes előírásokat az EKD részét képező ML
tartalmazza.
AK rögzíti, hogy az EUHL Kiadóhivatala által bevezetett, a hirdetményeket érintő terjedelmi korlátozások
miatt az ért. szempontokkal kapcsolatos további információkat AK jelen pontban tünteti fel:
AK a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontját alkalmazza az ajánlatok (AJ)
értékelésekor.
Az adható pontszámok alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont.
A Kbt. 77. § (1) bek alapján a legkedvezőbb ajánlati elemek szintjét AK az alábbiak szerint határozza meg:
- Az előírton felüli többletjótállás mértéke a gépjármű kapcsán: 12 hónap
- Az előírton felüli többletjótállás mértéke a raktérhűtő kapcsán: 12 hónap
A Kbt. 77. § (1) bek alapján a legkedvezőtlenebb ajánlati elemek szintjét AK az alábbiak szerint határozza
meg. Ha Ajánlattevő (AT) az alábbiaknál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az AJ
érvénytelennek minősül.
- Az előírton felüli többletjótállás mértéke a gépjármű kapcsán: 0 hónap
- Az előírton felüli többletjótállás mértéke a raktérhűtő kapcsán: 0 hónap
AK az alábbi ért. szempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában
közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (Útmutató) 1. sz. mell. A.1. pont ba) alpontjában
rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést:
- Összesített üzemanyag fogyasztás mértéke (liter/100 km)
- Összesített szennyező anyag kibocsátás mértéke (gr/km)
- 1. típusú mintaszállító haszongépjárműre vonatkozó nettó egységár (Ft/darab)
- 2. típusú mintaszállító haszongépjárműre vonatkozó nettó egységár (Ft/darab)
- 3. típusú mintaszállító haszongépjárműre vonatkozó nettó egységár (Ft/darab)
A felhívás II.2.5) pont Ár ért. szempontja a fenti három ártípusú ért. szempontot foglalja magába
(súlyszámaik külön-külön: 1. típusú gépjármű: 19; 2. típusú gépjármű: 43; 3. típusú gépjármű: 13).
AT-nek az Összesített üzemanyag fogyasztás mértéke (liter/100 km) és az Összesített szennyező anyag
kibocsátás mértéke (gramm/km) ért. szempontok szerinti vállalását az EKD részét képező Részletező
táblázat kitöltésével kell alátámasztania, melyet AT-nek cégszerűen aláírva az AJ-hoz csatolnia kell.
Az alábbi szempontok tekintetében AK az Útmutató 1. sz. mell. A.1. pont bb) alpontjában rögzített egyenes
arányosítás módszerével végzi az értékelést:
- Az előírton felüli többletjótállás mértéke a gépjármű kapcsán (hónap)
- Az előírton felüli többletjótállás mértéke a raktérhűtő kapcsán (hónap)
Ha a fenti ért. szempontok valamelyike kapcsán valamennyi AT a minimális, azaz 0 hónap megajánlást teszi,
úgy az érintett ajánlati elem(ek) vonatkozásában valamennyi AT a minimális pontszámot kapja.

Az alábbi szempont tekintetében AK az Útmutató 1. sz. mell. B.1. pontjában rögzített pontozás módszerével
végzi az értékelést:
- A polcok kialakítása szálerősített műanyagból készül (igen/nem)
Igen válasz (a polcok kialakítása szálerősített műanyagból készül) esetén 100 pontot, nem válasz (a polcok
kialakítása nem szálerősített műanyagból készül) esetén 0 (nulla) pontot kap AT.
(az 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 előírton felüli többletjótállás mértéke a gépjármű kapcsán (hónap) 5
2 Az előírton felüli többletjótállás mértéke a raktérhűtő kapcsán (hónap) 5
3 Összesített üzemanyag fogyasztás mértéke (liter/100 km) 5
4 Összesített szennyező anyag kibocsátás mértéke (gr/km) 5
5 A polcok kialakítása szálerősített műanyagból készül (igen/nem) 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: 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 ért. szempontok részleteit a Kiadóhivatal által kikötött terjedelmi korlátozások miatt a felhívás II.2.4)
pontja tartalmazza.
A KM a keretmenny. erejéig, de legfeljebb a KM hatályba lépésétől számított 36 hónapig tart.
Az Eseti Megrendelések (EM) telj. határideje 180 naptári nap. 1 EM legfeljebb 6 db járműre vonatkozik.
A KM 2. részével kapcs. részletes szabályokat a KM tervezete 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 előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll. AK kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:

AT ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. értelmében a kizáró okok
fenn nem állása tekintetében előzetesen csak a közbeszerzési dokumentumok között található
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (ESPD) köteles benyújtani. AT a Kr. 4. § (1), (3) és
(4) valamint a 6. § (1)-(2) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.
AT a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet
vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának
igazolása érdekében.
AT - a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) bek. értelmében - az alkalmasság igazolásában részt nem
vevő AV vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. Az alkalmasság
igazolásában részt vevő AV tekintetében az ESPD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek.
szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okok tényleges igazolása AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására az alábbiak szerint
történik:
A kizáró okok igazolása tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá a Kr. 12-14 §-ai,
valamint a Kr. 16. §-a is megfelelően irányadóak.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a jogszabályi hierarchia alapján a hatályos Kbt.
rendelkezéseinek megfelelően írja elő AK igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § (1) bek. g) pont gb) alpontja, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja között fennálló kollízióra.
AK felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, valamint a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra.
A kizáró okok igazolása tekintetében a Kr. 1-16. §-ai megfelelően 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: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
AK a Kr. 2. § (5) bek-ben foglaltak alapján megjelöli, hogy az előírt alkalmassági követelmény
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges
az ESPD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívásra be kell
nyújtani:
A Kr. 21. § (1) bek. a) pontjában foglalt alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kr. 22. §
(1) bek. a)-b) pontjaiban meghatározott módon kell igazolni, azaz csatolni kell az Ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az
alkalmasság minimumkövetelményei rovatban előírt, szerződésszerűen teljesített szállításainak
ismertetését a Kr. 22. § (2) bek. szerinti referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás formájában.
A Kr. 22. § (2) bek. alapján a referenciaigazolás, vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő
adatokat:
- a teljesítés ideje (azaz a kezdő és a szerződésszerű teljesítés időpontja év/hónap bontásban)
- a szerződést kötő másik fél megnevezése
- szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen
- a teljesített szállítás (áruszállító gépjárművek) darabszáma
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
Amennyiben a referencia tárgya bővebb, mint az előírt közbeszerzés tárgya (áruszállító gépjárművek
szállítása), akkor a referencianyilatkozatban/igazolásban konkrétan fel kell tüntetni a vizsgált
mennyiségi adatot.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az
alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által teljesített szállításokat és annak mennyiségét
veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), valamint a Kr.
1. § (7) bek., 21/A. §-a és a 24. § (1) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan AT a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21.
§ (1) bek. a) pontja alapján, ha nem rendelkezik az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított

3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább 8 darab áruszállító
gépjármű szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
Áruszállító gépjármű alatt Ajánlatkérő a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti N1, vagy N2, vagy
N3 kategóriába sorolt gépjárműveket érti.
A fenti alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egy vagy több szerződésből is
igazolható.
A bemutatandó referencia/referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem
alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
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:
AK a KM második része kapcsán késedelmi, hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbér alkalmazását írja
elő. Az ezekkel kapcsolatos részletes szabályokat az EKD tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Az ellenérték kiegyenlítése a KM második részében, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben, valamint a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben előírtak szerint történik.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Magyar Forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A részletes fizetési feltételeket, valamint a KM második részével kapcsolatos további rendelkezéseket az
EKD 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 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: 1076 Budapest, Garay utca 50. II.
em. 17.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint az AJ-ok
felbontásánál csak AK, AT-k, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. A bontási
eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
A postai úton kézbesített AJ határidőre történő beérkezése AT felelőssége.
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 alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
2) AK a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek a következő időszakot tekinti:
hétfőtől csütörtökig 10 óra 00 perctől 15 óra 00 percig, pénteken, és amennyiben a szombati nap
munkanap, szombaton 10 óra 00 perctől 14 óra 00 percig terjedő időintervallum.
3) AK a Kbt. 57. § (1) bek-nek eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a
továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok, EKD) készít.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a Közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: KD)
AJ-onként legalább egy AT-nek vagy az AJ-ban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie
az ajánlattételi határidő lejártáig.
4) A KD elérésének menete:
a. www.kozbeszerzes.hu weboldalra lép, majd a Publikus KBA menübe
b. Közbeszerzési eljárás kereső menüre kattint
c. Keresési feltételek között az AK neve rovatban a „+” gombra kattint, majd AK nevét megadja:
Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.
d. Alkalmaz gombra kattint, a kapott Találati listában lévő jelölőnégyzetbe bejelöli AK nevét, majd a
felső sorban lévő Kiválaszt gombra kattint
e. fentieket követően az Alkalmaz vagy a Keres gombok valamelyikére kattint
f. a megjelent Találati listában a jelen közbeszerzési eljárást bejelöli, majd az Eljárás adatlapja
gombra kattint
g. a megjelent felület alján lévő Kapcsolódó dokumentumok cím alatt a Közbeszerzési
dokumentumokat kiválasztja és a Megtekint gombra kattint

h. a megjelent Találati listában bejelöli a Közbeszerzési_dokumentumok.zip fájlt, a Megtekint gombra
kattint, és azt letölti
Ha a letöltés sikertelen, úgy az esetlegesen felmerülő technikai problémákkal forduljon a
Közbeszerzési Hatóság informatikai kapcsolattartóihoz.
5) A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
6) A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók kivéve, a Kbt.
66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot.
7) AK a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. AK nem rendel el újabb
hiánypótlást a Kbt. 71. § (6) bek. második mondata alapján.
8) AT-nek (közös Ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
9) AK az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
10) AK a Kbt. 35. § (9) bek-re figyelemmel gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását mind
önálló, mind közös AT-k tekintetében kizárja.
11) A felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.
12) Az AJ-o(ka)t munkanapokon a VI.3) pont 2) alpontban rögzítettek szerint, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 10 óra 00 perctől az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.
13) AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
14) AT a ML-nek való megfelelést az EKD részét képező Szakmai ajánlat elnevezésű táblázat
kitöltésével köteles alátámasztani. A táblázat „Megajánlások” oszlopát gépjármű-típusonként (1., 2.,
3. típus) kell kitölteni az ML-nek megfelelően. A táblázatban megadott adatok nem módosíthatók. A
Szakmai ajánlatot AT köteles cégszerűen aláírni és az AJ-ához csatolni.
15) Az AJ részeként benyújtandó: az alap gépjármű műszaki adatai, a hűtő felépítmény műszaki
adatai, a hűtőaggregát műszaki adatai, a felépítmény, szigetelés és polcrendszer kivitelezésének
rövid műszaki bemutatása, a kész gépjármű rövid műszaki leírása.
16) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17) AK a IV.2.6) pont alatt 30 napot ért.
Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok részletes kifejtését az EKD tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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.
AK rögzíti, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiadóhivatala által bevezetett, a hirdetményeket
érintő terjedelmi korlátozások miatt a részajánlattétellel kapcsolatos további információkat AK jelen
pontban tünteti fel:
Részajánlat kizárásának indokolása:
A közbeszerzés (KB) tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények
nem teszik lehetővé a KB-nek egy adott részére történő ajánlattételt. A KB tárgyát tekintve

mind gazdasági, műszaki és minőségi, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatos más
szempontokat figyelembe véve döntött AK a részekre bontás mellőzése felől. AK rögzíti, hogy az
egyes gépjárműtípusok közötti különbség alapvetően a felépítmény/raktér méretére vonatkozik,
továbbá AK konkrét műszaki paraméterekkel kapcsolatos elvárásai alapvetően nem olyan jellegűek,
melyek a KB tárgya szerinti piacon tevékenykedő gazdasági szereplők körét szűkítenék azáltal, hogy
AK nem definiál külön részeket.
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: +361 8828594
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

Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona (6158/2018)
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 Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
Nemzeti azonosítószám: AK02477
Postai cím: Kamaraerdei út 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Megyaszai Mariann
Telefon: + 36 13095790
E-mail: gazdig@kamerdo.hu
Fax: + 36 13095790
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kamerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kamerdo.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/vl72mwqb4l1jhfw/
AAA2zxlKto05fRHrypRherTma?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: Fábry György 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
Fax: +36 12508248
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kamerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kamerdo.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fábry György 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.kamerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kamerdo.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: Élelmiszer alapanyag beszerzés adásvételi szerződés keretében 2018
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszer alapanyag beszerzés adásvételi szerződés keretében 2018
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: 9
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: Sertés és marha húsok, húskészítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:

15130000-8

Kiegészítő szójegyzék

15131000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
1112 Budapest, Rupp-hegyi út 7.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 12-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sertés és marha húsok, húskészítmények - 41 140 kg, 2 450 db
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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 esteben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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: Baromfi húsok, húskészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15110000-2

További tárgyak:

15130000-8

Kiegészítő szójegyzék

15131000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
1112 Budapest, Rupp-hegyi út 7.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 12-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Baromfi húsok, húskészítmények - 12 650 kg
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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 esteben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15331100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
1112 Budapest, Rupp-hegyi út 7.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 12-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit - 26 420 kg, 2 500 db
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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 esteben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Zöldség, gyümölcs
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15300000-1

További tárgyak:

15331400-1
15331100-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.

1112 Budapest, Rupp-hegyi út 7.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 12-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöldség-gyümölcs - 102 534 kg, 12 500 csomag, 8 000 db
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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 esteben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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: Kenyér-péksütemény
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15811000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
1112 Budapest, Rupp-hegyi út 7.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 12-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kenyér-péksütemény - 56 000 kg, 289 800 db
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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 esteben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.

A részletes specifikációt és mennyiséget 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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: Konzerv-fűszer
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15331400-1

További tárgyak:

15411100-3
15850000-1
15863000-5
15870000-7
15332200-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
1112 Budapest, Rupp-hegyi út 7.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 12-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konzerv-fűszer - 46 167,5 kg, 5 250 csomag, 84 547 db, 15 liter
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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.
A részletes specifikációt és mennyiséget 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tej-tejtermék
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
1112 Budapest, Rupp-hegyi út 7.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 12-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej-tejtermék - 5 950 kg, 75 csomag, 319 740 db, 300 liter
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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 esteben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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: Tojás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
1112 Budapest, Rupp-hegyi út 7.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 12-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tojás - 72 000 db
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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 esteben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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: Cukrászsütemények
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15812000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.
1112 Budapest, Rupp-hegyi út 7.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 12-20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cukrászsütemények - 160 kg, 13 950 db
Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető.
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 esteben az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége.
A részletes specifikációt és mennyiséget 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 nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 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: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1.
Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti cégszerű
nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó, a megajánlott rész tárgyával azonos termékkörből 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.
A Kbt. 67.§ (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
(ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (AK) a formanyomtatvány IV. részének alfa
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): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételének mértéke nem érte el:
1. rész esetében: nettó 25.900.000,- forintot
2. rész esetében: nettó 760.000,- forintot
3. rész esetében: nettó 6.480.000,- forintot
4. rész esetében: nettó 18.500.000,- forintot
5. rész esetében: nettó 19.490.000,- forintot
6. rész esetében: nettó 22.280.000,- forintot
7. rész esetében: nettó 11.700.000,- forintot
8. rész esetében: nettó 2.400.000,- forintot
9. rész esetében: nettó 2.100.000,- forintot.
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.
Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év
legjelentősebb, a beszerzés megajánlott részével (1-9. részenként) azonos termékkör szállításait. A
referenciaigazolásnak / referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja,tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével),
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy
neve, telefoni elérhetősége,
- a szállítás tárgyát (a termékkör pontos megjelölésével),
- az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az 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.
M/2.
Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint
a szervezetnél működő ISO szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerének, vagy ezzel
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvány egyszerű
másolati példányát, vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek igazolását.
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 alfa
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): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben nem rendelkezik a megajánlott termékcsoport vonatkozásában összesen
1. rész esetében: nettó 25.900.000,- forint
2. rész esetében: nettó 760.000,- forint
3. rész esetében: nettó 6.480.000,- forint
4. rész esetében: nettó 18.500.000,- forint
5. rész esetében: nettó 19.490.000,- forint
6. rész esetében: nettó 22.280.000,- forint
7. rész esetében: nettó 11.700.000,- forint
8. rész esetében: nettó 2.400.000,- forint
9. rész esetében: nettó 2.100.000,- forint
értékű szállítási referenciával.
Ajánlatkérő a 3 év teljesítésének igazolása körében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben, nem rendelkezik a szervezetnél működő MSZ EN ISO
9001:2009 vagy EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a
minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.
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 biztosító mellékkötelezettségek:
A Dokumentáció szerződéstervezetében részletezettek szerint: késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér.
Az ellenérték megfizetése:
AK a szállítás ellenértékét a Szerződés-tervezet VII. pontjában meghatározott ütemezés szerint utólag, a
Kbt. 135. § (1) bek. alapján kiállított teljesítés igazolás alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alkalmazásával a
nyertes AT által benyújtott számla AK részéről történt átvételét követő naptól számított 30 napon belül utalja
át a nyertes AT által megadott bankszámlaszámra. A részletes szabályokat a dokumentáció II. fejezet 11.
pontja, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
AK alkalmazza a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdéseit.
AK a nyertes AT-nek megtiltja gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő AT-t meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz
csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.
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: Fábry György 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
x 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. pontjában meghatározott formai követelmények szerint
kell benyújtani.
A postán feladott ajánlat akkor minősül 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 ajánlat beadható hétfő-csütörtök 9:00-16:00, pénteken 9:00-12:00, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 09:00-10:00 óra között a Fábry György Ügyvédi Iroda címén.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2), a Kbt. 66. § (4), 65. § (7) bek. és a
Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 65. § (7) és a 66. § (6) bek. szerinti
nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó.
4. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció II. fejezet 7. pontjában meghatározott
dokumentumokat.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §
irányadó.
6. 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. A dokumentáció átvételét az ajánlattevők által a dokumentáció részét képező
Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a Fábry György Ügyvédi Iroda fax számára/
e-mail címére történő megküldése igazolja. Amennyiben ajánlattevő ilyen visszaigazolást az
ajánlattételi határidő előtt nem küld, úgy ajánlata érvénytelen.
7. AK a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli
az ajánlatokat, mert az AK igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
8. AK az ajánlatok bírálatát - az EEKD-ban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését
követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint.
10. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése rögzíti, hogy 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 AT 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. A legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb AT - AK felhívására - az 1., 2. és 7. rész
esetében valamennyi termék vonatkozásában köteles csatolni a megajánlott termék termékadatlapját / gyártmánylapját, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termék
teljes mértékben megfelel a specifikációban rögzített elvárásoknak.
12. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1., M/2.
13. Ajánlati biztosíték nincs.
14. A Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazzuk.
15. A IV.2.6) pontjában rögzített 1 hónapos időtartam alatt AK 30 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://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 pont kiegészítése:
16. A 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási 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.4.4) 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:
2018/04/14 (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

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (5597/2018)
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 Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15511
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.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.gyor/innovacio/kozbeszerzesek (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: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési
Csoport
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városház tér 1. fszt. 62-63.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221

Postai irányítószám: 9021
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.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: Győr II. János Pál tér és környezetének átalakítása, felújítása engedélyezési- és kiviteli
tervdokumentációjának elkészítése, valamint a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás lebonyolítása.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71221000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Győr II. János Pál tér és környezetének átalakítása, felújítása vázlatterv, engedélyezési- és kiviteli
tervdokumentációjának elkészítése, valamint a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás lebonyolítása. 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: „Győr II. János Pál tér és környezetének átalakítása, felújítása engedélyezési- és kiviteli
tervdokumentációjának elkészítése, valamint a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás lebonyolítása.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71221000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr,
Városház tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Győr, II. János Pál tér és környezetének átalakítása, felújítása, mélygarázs kialakítása engedélyezésiés kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás
lebonyolítása.
A területek (II. János Pál tér: 6968/2. hrsz; Bajcsy-Zsilinszky út: 7216/1. hrsz.; Czuczor Gergely utca: 7359.
hrsz; Schweidel utca: 6967.hrsz.; Teleki László utca: 6820. hrsz.; Arany János utca:7309. hrsz.; Kisfaludy
utca: 6902/2. hrsz.) tulajdonosa Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A tervezési terület, régészeti lelőhely.
Győr, II. János Pál tér és környezetének - ebből a közösségi tér cca.4 500 m2 - átalakítása, felújítása,
cca. 270 fős mélygarázs kialakítása, a térre nyíló gyalogos kapcsolattal, közműkiváltás, munkagödör
megtámasztás tervezése (felúszás elleni védelem) a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás lebonyolítása.
A tervezési feladat a szerződés mellékletét képező tervezési program szerint, minden szakágat - többek
között építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság - érintő generál tervezési feladat.
Vázlatterv: Építészeti funkció és elrendezési terv elkészítése, szakhatósági egyeztetése
Engedélyezési tervdokumentáció készítése az engedélyhez előírt rendeletek és szabványok alapján.
Kivitelezési tervdokumentáció készítése
Teljes körű árazatlan és árazott költségvetés készítése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bek.
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 Szakember többlet szakmai tapasztalata - a Felhívás III.1.3. M.2.1.
alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. összesen 5 db
többletreferencia ) (db) 5
2 Szakember többlet szakmai tapasztalata - a Felhívás III.1.3. M.2.2.alkalmassági követelmény
szerinti szakember szakmai tapasztalata (max referencia 3 db) (db) 3
3 Szakember többlet szakmai tapasztalata - a Felhívás III.1.3. M.2.3.alkalmassági követelmény
szerinti szakember szakmai tapasztalata (max referencia 3 db) (db) 3
4 Szakember többlet szakmai tapasztalat - a Felhívás III.1.3. M.2.4.alkalmassági követelmény
szerinti szakember szakmai tapasztalata (max referencia 3 db) (db) 3
5 Szakmai pályakezdés támogatása - Ajánlattevő akkreditált egyetemi oktatóhely igen/nem 1
6 Szakmai pályakezdés támogatása - Ajánlattevő a teljesítés során bevon egyetemi hallgatókat min.
1 - max. 12. fő (egyetem szándéknyilatkozata szükséges) 10
7 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés 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: 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: 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) 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.
Nyilvántartásban való szereplés követelménye:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepelnek a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
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.
Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a - KR 26. § (3) bekezdése
alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás
másolatát.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 24. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt.65. § (6)-(7), (9), (11)
bekezdésére.
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 Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásbanaz ajánlatának
benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes
európaiközbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.
65. §-a alapján azalábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a
formanyomtatvány IV. részébenszereplő 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 lezárthárom üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (engedélyezési és
kivitelezési tervdokumentáció készítését is tartalmazó generál tervezési feladatok) - áfa nélkül
számított- árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő(közös ajánlattevő)mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatokrendelkezésére 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 nyilatkozat
benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1)
alkalmassági feltétel esetébenrögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felkérése eseténszükséges.
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) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha
a felhívás feladását megelőző három mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés
tárgyából származó (engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítését is tartalmazó generál
tervezési feladatok) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 400
000 000 HUF-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
személykapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, a 65. § (8)
bekezdésénekfigyelembevételével. 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 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.
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, figyelemmel a KR. 21.§ (3a) b) pontjában foglaltakra az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 72 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak (engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentáció készítését is tartalmazó generál tervezési feladatok) ismertetése a KR 22. § (1)(2) bekezdései alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, 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
minimumkövetelmény teljesülése 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
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,ha nem mutat
be az ajánlatában az AF feladásától visszaszámított (6 évben)teljesített (9 éven belül megkezdett)M/1.1. legalább 1db olyan (generál) tervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkát,amely
régészeti lelőhelyen,legalább 200férőhelyes mélygarázs és a felette lévő térre nyíló gyalogos
közlekedési kapcsolatok felépítményeinek tervezését tartalmazta.A mélygarázs tervezés során
a felúszás elleni lehorgonyzás, ill munkagödörmegtámasztás továbbá a közműkiváltási feladatok
nyomott nagy keresztmetszetű szennyvíz tervezése is része volt a feladatnak.
M.1.2. legalább 1db olyan referenciát, mely a legalább 3000m2 tér közösségi hasznosítási
lehetőségeinek megtervezésére vonatkozott;(Generáltervezés alatt ajánlatkérő olyan összetett
tervezési feladatot ért,melynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési
feladatok ellátására került sor:építészet,tartószerkezet,épületgépészet,épületvillamosság,
Az alkalmassági előírás M/1.1. - 1.2. egy referenciával (szerződéssel) is teljesíthető. A KR 21.§a (3a) bek alapján Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év alatt befejezett,
legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.Felhívjuk a
figyelmet a KR. 21/A.§-ra.
M/2. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. 1fő, tervezőként legalább 1db generál,legalább 200 férőhelyes mélygarázs és legalább 1db
3000m2-es tér generál tervezését (önálló szerződésből is származhat) irányító,a 266/2013.(VII.
11.)Kr.I. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakter-re vonatkozó korlátozás

nélküli tervezői jogosultság (É- teljeskörű tervezési jogosultság / korábban É1) megszerzéséhez
szüks névjegyzékbe vételi követelménynek megf.,a 7.§(1)a) alapján az I.mell. I/2. rész 2.-ben
meghatározott építészeti tervezési szakter-re vonatkozó végzettséggel és a 9. §(1),(5) bek.
figyelembevételével a 9.§ (4) bekezdése alapján I.mell. I/2. rész 2.-ben meghatározott építészeti
tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyak-al (tap-al) rendelkező szakemberrel
Jelen szakember tekintetében AK a Kbt.65.§(10)bek-ét alkalmazza.
M/2.2. 1 fő, a 266/2013.(VII.11.)Kr. I. mell. I/2. rész 29-ben meghatározott építményvillamossági
tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői jogosultság (V- teljeskörű tervezési
jogosultság) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megf., a 7.§(1)a)
alapján az I.mell. I/2. rész 29-ben meghatározott építményvillamossági tervezési szakter-re
vonatkozó végzettséggel és a 9. § (1),(5) figyelembevételével a 9.§(4) alapján I. mell. I/2. rész 29ben meghatározott építmény villamossági tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyak-al (tap-al)
rendelkező szakemberrel
M/2.3. 1 fő, a 266/2013.(VII.11.)Kr I.mell. I/2. rész 28-ban meghatározott építmények gépészeti
tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői jogosultság (G- teljes körű tervezési
jogosultság) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, a 7.§
(1)a) alapján az I. mell. I/2. rész 28-ban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakter-re
vonatkozó végzettséggel és a 9.§(1),(5) figyelembe vételével a 9.§(4) alapján I. mell. I/2.rész 28ban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyak-al (tap-al)
rendelkező szakemberrel
M/2.4. 1 fő, a 266/2013.(VII.11.) Kr. I.mell. I/2. rész 26-ban meghatározott tartószerkezeti
tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői jogosultság (T-teljes
jogosultság)megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, a
7.§(1)a)alapján az I.mell. I/2. rész 26-ban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre
vonatkozó szakmai gyak-al (tap-al) rendelkező szakemberrel.
(Ajánlatkérő elfogadja az érvényes - nem szüneteltetett,nem felfüggesztett - névjegyzékbe vételt is).
1 szakember max. 2 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:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szerződésben rögzítettek szerinti számlázási feltételekkel, részletekben
fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
szerint.
Ajánlattevő a teljes ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő előleg fizetésének lehetőségét biztosítja,
figyelemmel a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
szereplés követelményét.
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: Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 9021 Győr, Városház tér 1. fszt. 62-63. Közbeszerzési
Csoport
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 részsz:ár szempont fordított arányosítás,
2.) értékelési részsz: Személyi állomány képzettsége: egyenes arányosítás; 3.) részsz: AT
akkreditált egyetemi oktatóhely (igen/nem - pontozás) 4.) részsz: AT a teljesítés során bevon
egyetemi hallgatókat-pontozás.5. részsz: A szerz. telj-ben részt vevő személyi állomány szakmai
szervezettségének mértéke - mind a feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés,
tekintetében a pontkiosztás. Részletesen a KD-ben.
3.A KD-k letöltéséhez regisztráció szükséges,adatlap a I.3)-ban található címen érhető el.

4.AK jelen eljárásban a Kbt.54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához
köti, mértéke 2 millió HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt.54.§(2)-ben meghatározott
módokon. AK bankszámlaszáma: 11737007-15466004-13170000 Részletek a Dok-ban.
5.Formai információk a Dok-ban.
6.A Kbt.66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt.
68.§(4) bek-e szerinti összes adatot
7.AK a Kbt. 61.§(4)bek-re figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és
a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel
biztosítását.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, a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt.71.§(1)-(10) bek-e szerint
biztosítja.
9.Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt.66.§(2) bek-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett
nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti, aláírt példányban.
10.AT köteles ajánlatához csatolni a Kbt.66.§(4) bek-e szerinti nyilatkozatát.
11.AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)és a 67.§(4) bek-ei szerinti nyilatkozatokat
12.Felelősségbizt: ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell, h a szerződéskötéskor rendelkezni fog a
besz.tárgya szerinti tervezési feladat ellátására von. saját nevére szóló legalább 250millió HUF/év és
legalább 50millió HUF/kár összegű szakmai felelősségbiz-sal a Szerz. teljes időtartama alatt.
13.A szerzterv-ben előírt biztosítékok Kbt.134.§(4) bek-e szerinti határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az AT-nek a Kbt.134.§(5)bek-e alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell
14.A Kbt. 35.§(8)alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozását
a szerz. teljesítése érdekében.
15.Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az AV, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
GSZ cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy
a 2006.évi V. tv. 9.§(1)bek-e szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak
által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírás mintáját is.
16.A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az MNB által, az AF
feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját. Ha valamely devizát
az MNB nem jegyez, az adott devizára az AT székhelye szerinti ország központi bankja által az
AF feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi az átszámítás
alapját a fentiek szerint
17.A felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők
18.FAKSZ:dr.Laczkó Katalin,lajstromszám:00094.
19.AT köteles az ajánlathoz a 2.és 3.részsz. szerinti szakmai ajánlatot csatolni a KD-szerint
20. 75.§ (2) nem alkalmazandó, Ajánlatkérő a alkalmasság felt. a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban hat.meg: III.1.3)
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. §-ban
meghatározottak szerint.
II.2.5) pont részletezése:
Ajánlati ár alszempontok:
1/a. Ajánlati ár (nettó HUF) ssz: 48
1/b. Mérnöknapidíj (nettó HUF) ssz: 2
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:
2018/04/14 (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

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (6086/2018)
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: 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: dr. Hajdu Zoltán (Hajdu Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em.
3.)
Telefon: +36 1783 8364
E-mail: info@jogilag.hu
Fax: +36 1783 8364
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.
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.jogilag.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: Hajdu Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vámház krt. 8. I. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hajdu Zoltán
Telefon: +36 17838364
E-mail: info@jogilag.hu
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jgk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jogilag.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Hajdu Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vámház krt. 8. I. em. 3.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hajdu Zoltán
Telefon: +36 17838364
E-mail: info@jogilag.hu
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jgk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jogilag.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: 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: Általános közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váll.-i keretsz. Józsefváros közig.-i határain belül a Józsefvárosi önk. tulajdonában álló és a JGK
Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek,fák és fasorok ápolása,fenntartása tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Józsefváros közigazgatási határain belül a Józsefvárosi önkormányzat
tulajdonában álló és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek, fák és fasorok ápolása,
fenntartása 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: Váll.-i keretsz. Józsefváros közig.-i határain belül a Józsefvárosi önk. tulajdonában álló és a JGK
Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő zöld felületek,fák és fasorok ápolása,fenntartása tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, VIII. kerület közigazgatási határain belül a
Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában és a JGK Zrt. fenntartásában és kezelésében lévő területek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki tartalom:
Összesen 133 197 m2 zöldterület, ebből pázsitfelület: 71 028 m2,
- 133 197 m2 zöldterület, évi 10 alkalommal történő 71 028 m2 pázsit fűnyírásával
- 12000 db egynyári és 6000 db kétnyári és/vagy hagymás virág ültetése, fenntartása
- virágágyás: 450 m2 meglévő virágágyások előkészítése, beültetése, fenntartása (öntözés, gyomlálás,
kapálás, elvirágzott részek leszedése, tápanyagutánpótlás szükség szerint)
- Évelők: 2 500 m2 összterületen évelőágyások fenntartása, hiányzó növények szükség szerinti pótlása
- Gyöngykavicsos felület: 26 243 m2 területen burkolat gyommentes állapotban tartása vegyszeres, illetve
mechanikai módszerrel
- Egyéb burkolat felület: 11 995 m2 területen burkolat gyommentes állapotban tartása vegyszeres, illetve
mechanikai módszerrel
- 133 db szemétkosár ürítése hetente szükség szerint
- Utcai fák, sorfák fenntartása: 4000 db fa állapotának figyelemmel kísérése, illetve észrevételek alapján
szükség szerinti beavatkozások elvégzése
- Kutyafuttatók fenntartása 2644 m2 felületen takarítás havonta kétszer, gyommentesítés szükség szerint
mechanikai módszerrel
- Kandeláberekre kihelyezett növények: 950 db, öntözés lajtkocsival évente 25 alkalommal
- Utcai fák és sorfák öntözése lajtkocsival 600 db, évi 10 alkalommal
- Közterületen kihelyezett planténerek öntözése 40 db időjárás függvényében vegetációs időszakban
minimum 12 alkalommal
- Utcai fák és sorfák gallyazása, ifjítása: 600 db fa tervezett szükséges ápolási munkái havi egyeztetés
alapján a szerződés időtartama alatt folyamatosan
- Játszóterek zöld felületeinek és homokozóinak, sétányainak fenntartása: 11 db. Homokozók felásása
havonta, homok pótlása szükség szerint, sétányfelületek heti takarítása, gyommentes állapot fenntartása
mechanikai módszerrel
- Cserjefelület: 16 222 m2 területen cserjék folyamatos gyommentes állapotban tartása, vegetációs
időszakban metszés, vegetációs időszakon kívül ifjítás elvégzése szükséges felületen
- Talajtakaró felület: 2 252 m2 területen talajtakaró cserjék folyamatos gyommentes állapotban tartása,
vegetációs időszakban metszés, vegetációs időszakon kívül ifjítás elvégzése szükséges felületen
- Sövényfelület: 1 232 fm területen sövények folyamatos gyommentes állapotban tartása, vegetációs
időszakban nyírás 3 alkalommal, vegetációs időszakon kívül ifjítás elvégzése szükséges felületen
- Rózsa felület 250 m2 területen rózsák folyamatos gyommentes állapotban tartása, vegetációs időszakban
metszés, vegetációs időszakon kívül ifjítás elvégzése szükséges felületen
- Automata öntözőhálózat: 20 db tavaszi megnyitása, havonkénti ellenőrzése vízórák leolvasásával, szükség
szerinti javítása, téli lezárása
- Kommunális és kertészeti hulladék szállítás: éves szinten 80 m3, szükség szerint a tereken és parkokban
az illegálisan kihelyezett hulladék elszállítása.
A szerződés teljesítése alatt ellátandó feladatok részletesen az ajánlati dokumentáció részét képező tételes
egységár gyűjteményben kerülnek feltüntetésre.
(az 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: 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 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 feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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:
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 részeit szükséges
kitölteni.
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. Azon alvállalkozók

tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. 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. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.)
Korm.r. 1-16.§ szerint kéri igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
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 véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén
a bíróság a Kbt. 188. §-ának (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. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,- vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (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.
A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1)AT ajánlatában a
321/2015(X.30)Kr.1§(1)bek.+felelően,Kr. II.Fej.ben(5§)fogl.nak +felelően EEKD beny.val
kell előz. ig.nia h. +felel AK által +hat. alk.köv.nek.Ért.i szemp.ra figy. legkedv.nek tekint.
ATnek,s adottesetben további AT(k)nek elj eredm.rol sz. döntés +hoz. +előzően,AK felhív.
alapján a 321/2015(X.30)Kr.1§(2)bek.+felelően,Kr.IV.Fej.ben(19-20§)fogl.nak+felelően kell
részl. ig.nia/ig.niuk h.+egfelel(nek) AK által+hat. alk.köv.nek.AK nem kéri érintett AT(k)től a
321/2015(X.30)Kr.IV.Fej. szerinti részl. ig.(oka)t ha AK Kbt.69§(11)bek. fogl.+felelően közv. hozzáfér
IV.Fej.ben nem említett,a gazd.szer. alk.át ig. adatb.okhoz,s a gazd.szer. ezek elérh.ét EEKDban
+jelölte.321/2015(X.30)Kr.IV.Fej.ben +hat. ig.módok a Kr.V.Fej.nek +felelőn kiválthatók ha érintett
gazd.szer. min.ATjegyzéken való szer.sel biz. h. +felel a közb.elj.ban előírt köv.nek.Nem Mo.on letel.
gazd.szer. esetén AK ig.ok hitelességét 321/2015(X.30)Kr.VI.Fej.nek +felelően jog. ell.ni.
AK KBT.69§ SZERINTI FELSZÓL.SA ESETÉN CSATOLANDÓ:
321/2015(X.30)Kr.19§(1)bek.a)pontja szerinti-AK felh.ra történő-részl. ig.módja:
P1)321/2015(X.30)Kr.19§(1)bek.c)pontja alapján csatolni kell előző 3lezárt üzleti évi- áfa nélkül
szám.-teljes+közb.tárgya(parkfennt.i szolg.i fel.ok ell.sa)sz. árbev.ről sz.-adott esetben EEKDba
foglalt-nyil.ot,attól függően h. AT mikor jött létre,ill. mikor kezdte+ a tev.ét ha ezek az adatok rend.re
állnak.Ha AT fentiek szerinti irattal azért nem rend. mert olyan jogi formában műk.,mely tek.ben
az árbev.ről sz. nyil. beny.sa nem lehetséges,az e pontokkal kapcs.ban előírt alk.köv.és ig.mód
helyett bármely,AK által +felelőnek tek. egyéb nyil.tal v. dok.mal ig.hatja pü.i s gazd.i alk.át.Érintett
AT kiegtáj. kérése során köteles alátámasztani h. olyan jogi formában műk.,mely tek.ben a
beszámoló,ill. árbev.ről sz. nyil. beny.sa nem lehetséges s táj.t kérni e pontokkal kapcs. előírt alk.köv.
s ig.mód helyett az alk.ig.nak AK által elfog. módjáról.
P.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattételi
határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgya (parkfenntartási szolgáltatás) szerinti
kategóriába tartozó szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolati példánya.
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A fenti alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha az egyik
ajánlatevő felel meg a követelménynek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők 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 vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével 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.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, ha
P.1) Az előző legfeljebb három üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele
nem érte el a három év alatt összesen a nettó 60 millió forintot, továbbá a három év alatt összesen a
közbeszerzés tárgya (parkfenntartási szolgáltatási feladatok ellátása) szerinti árbevétele a nettó 45
millió forintot.
P.2) Nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgya
(parkfenntartási szolgáltatás) szerinti kategóriába sorolható tevékenysége során okozott kár
megtérítésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke legalább 45 millió Ft/év
és 25 millió Ft/káresemény.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: ATnek ajánlatában a
321/2015(X.30)Kr.1§(1)bek.+felelően,a Kr.II.Fej.ben(5§)fogl.+felelően EEKD beny.val kell előz. ig.nia
h. +felel AK által +hat. alk.köv.nek.Ért.szemp.okra figy. legkedv.nek tek. ATnek és adott esetben
további AT(k)nek elj. ered.ről sz. döntés +hoz. +előzően,AK felh. alapján 321/2015(X.30)Kr.1§(2)bek.
+felelően,Kr.IV.Fej.ben(21-24§)fogl.+felelően kell részl. ig.nia/ig.niuk h. +felel(nek) AK által +hat.
alk.köv.nek.AK nem kéri érintett AT(k)től 321/2015(X.30)Kr.IV.Fej. szerinti részl. ig.(oka)t ha AK
a Kbt. 69§(11)bek. fogl.+felelően közv. hozzáfér a IV.Fej.ben nem említett,gazd.szer. alk.át ig.
adatb.okhoz,s a gazd.szer. ezek elérh.ét EEKDban +jelölte.321/2015(X.30)Kr.IV.Fej.ben +hat.
ig.módok a Kr.V.Fej.nek +felelőn kiválthatók ha érintett gazd.szer. min.AT jegyzéken való szer.sel biz.
h. +felel a közb. elj.ban előírt köv.eknek.Nem Mo.on letel. gazd.szer.ők esetén AK ig.ok hitelességét
321/2015(X.30)Kr.VI.Fej.nek +felelően ell.i.
AK KBT.69§ SZERINTI FELSZ.ÁSA ESETÉN CSATOLANDÓ:321/2015(X.30)Kr.22§(1)és(2)bek.
szerinti-AK felh.ra történő-részl. ig.módja:
M1)AT műszaki,ill. szakmai alk.sága ig. az AF felad.tól visszafelé szám.
3év(36hó)legjelentősebb,közb.tárgya szerinti(parkfennt.si szolg.si fel.ok ell.sa)ref.áinak bemut.val,
+jelölve szerz.tárgyát,elvégzett szolg.fel.ok fels.ását(olyan részl.gel h. abból előírt alk.min.köv.nek
való +felelés kétséget kizáróan +állap. legyen)ellensz. nettó összegét,telj.idejét(szolg.időp.nak
kezdetét s bef.sét(év,hó,nap)+jel.sével),szerz.kötő másik felet,továbbá nyil.ni kell arról h. a telj.
előír.oknak s a szerz.nek +felelően történt-e.Ref.kat a szerz.kötő másik fél által kiadott v. aláírt ig.sal
v.-amennyiben a szerz.kötő másik fél nem a Kbt.5§(1)bek.a)-c)és e)pontja szerinti szervezet,ill. nem
mo.i szerv.ek esetében nem olyan szerv., amely a 2014/24/EU eu.i parl.i és tanácsi irányelv alapján
AKnek minősül-az AT,ill. az az alk.ig.ában részt vevő más szerv. nyil.val,v. a szerz.kötő másik fél által
adott,előbbiek szerinti tartalmú ig.sal is kell igazolni [321/2015(X.30)Kr.22§(1)és(2)bek.]
M2)321/2015(X.30)Kr.21§(3)bek. i)pontja alapján a telj.hez rend. álló eszk.ök,berend.ek,ill.
műszaki felszer. bemut.val a köv. szerint:ATnek nyil.nia kell,melyben bemut. a köv.ket:•eszk.ök
elnev.nek,típusának +adása s db számának bemut.•eszk.ök műszaki leírása,melyből +állap. h. a
bemut. eszk.ök +felelnek alk.köv.ek körében +hat. elvár.oknak(műszaki param.ek +adása)•rend.i
jog.ot ig.okirat más.i pld.a(eszk.nyilv.t. lap,lízing v. előszerz. stb. más.i pld.a)•forg.eng.köteles
járművek esetében érvényes forg.eng. más.i pld.a
M3)321/2015(X.30)Kr.21§(3)bek. b)pontja alapján ATnek nyil.nia kell azoknak a szakemb.eknek
(szerv.eknek)-különösen a min.ell.ért fel.söknek-a +nev.ről,végz.ükről s szakm.tap.ukról,akiket be
kíván vonni a telj.be.
E körben csatolandó dok.ok:
az ajánlattevő nyilatkozata, amelyben pontosan megjelöli, hogy melyik szakember melyik
alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának másolati példánya olyan
részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt
feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozatának eredeti vagy másolati példánya

M.4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzés tárgya
szerinti kategóriába sorolható minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati
és kutatási eszközeinek leírásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)Alk.tlan AT ha nem rend. AFfelad.t +előző 36hóban
sz.sz.en telj.,2db foly.végz. közt.i parkf.t.ra von. szerz.sz.en telj.ref.val,melyből legalább1ik
tart. 1szerz.keretében végzett parkf.t.i,fasorf.t.i,növényvéd.i,parkberend.itárgy karb.t.i,játszótér
üzem.i,-karbant.i,aut. önt.hálózat,szőkőkút,ivókút üzem.i s parktak.i munkákat+legalább 1ik tart.
1szerz.keretében,évente végz.•intenzív zöldter.fennt.t min.50.000m2 ter.en,melyen min.évi7alk.mal
végeztek fűny.t,•min.9000db 1nyári virág kiült.ét s fennt.át,•min.4500db 2nyári v. hagymás virág
kiült.ét s fennt.át,•min.300m2 összterületen virágágyás elők.ét,beült.ét,fennt.át,•min.1875m2
összterületen évelők fennt.át,•min.19500m2 gyöngykavicsos fel.en burk. gyommentes
áll.ban tart.t,•min.8950m2 egyéb burk. fel.en a burk. gyommentes áll.ban tart.t,•hetente
min.90db szemétkosár ürítését,•min.3000db fa ápolását,•min.1950m2 összter.en kutyafuttatók
tak.át,szüks.szerint gyomment.sét,•min.700db kandeláberekre kihely.növény önt.ét lajtkocsival
évente min.15alk.mal,•min.450db fa lajtkocsis önt.ét min.évi7alk.mal,•min.30db közter.en
kihely. planténerek önt.ét időj.függvényében vegetációs idősz.ban min. 9alk.mal,•min.400db fa
gallyazását,ifjítását,•min.8db játszótér zöld fel.einek s homok.inak,sét.ainak fennt.t,•min.12000m2
összter.en cserje fennt.t,•min.1600m2 összter.en talajtak. cserje fennt.t,•min.900fm összter.en
sövény nyírását,fennt.t,•min.150m2 összter.en rózsa fennt.t,ifjítását,•min.15db automata
öntözőhálózat tavaszi +nyitását,havonkénti ell.ét vízórák leolv.val, szüks.szerinti jav.sával,téli
lezárásával,•évente min.60m3 komm. s kert.i hull. száll.t,szüks. szerint a tereken s parkokban
az illegálisan kihely. hulladék elszáll.t.Amennyiben az alk.felt.t ig.ni kívánó a telj.t közös ATként
végezte,AK csak s kizárólag a ref.munkának az alk.ot ig.ni kívánó ATre eső hányadát veszi
figyelembe az alk.i köv.nek való +felelés vizsg.a során.321/2015(X.30)Kr.22§(5)bek.alapján ha a
közös ATként telj. szolg.ra von. ref.ig.-a telj. oszthatatlansága miatt-nem állítható ki az egyes ATk
által telj. szolg.ok elkülön.vel,úgy AK a ref.ig.t,v. nyil.ot,bármelyik,a telj.ben részt vett AT részéről
az ismertetett szolg. egésze tek.ben köteles elfogadni,feltéve h. a telj. a közös ATk egyetemleges
fel.váll.sa mellett történt,s az ig.t benyújtó AT által végzett telj. aránya elérte a 15%-ot.
M2)Alk.tlan AT ha nem rend. a szerz. telj.hez szüks. alábbi eszk.kel s berend.kel:•1db min.180cm
vágószélességű önjáró fűnyíró•1db min.110cm vágószélességű önjáró gyűjtő rsz.ű fűnyíró
•1db önjáró seprő rsz.ű,kaszálék s lombgyűjtőgép,mely alkalmas közv. a szállítójármű platójára
üríteni összegyűjtött lombhull.ot•5dbmotoros szegélyvágógép•1db darus,polipos csipegetőkanállal
felszerelt,min.3t teherb. tehergjár•1db 16m munkamag.ú kosaras gépj•1db 20m munkamag.ú
kosaras gépj•1db legalább min.20kW telj. vontath.fasori aprítékoló gép•3db motoros láncfűrész
•1db tuskómaró gép,mely alk. kivágott fasori fák tuskójának talajszintig tört. eltáv.ra,a körny.burkolat
+bontása nélkül•1db lajtkocsi önt.re
M3)Alk.tlan AT ha nem rend. szerz. telj.hez a telj.be bevonni kívánt alábbi szakemb.kel:a) legalább
1fő kertép. s zöldfel.fennt. szakmérnök végz.gel rend. szakemb.rel,aki legalább 5éves parkf.t.i
szakmaigy.tal rend. b)legalább 1fő kertész-v.agrármérnök végz.gel rend. szakemb.rel,aki legalább
5éves parkf.t.i szakmai gy.tal rend. c)legalább 1fő,kertész v.dísznövénykertész végz.gel rend.
szakemb.rel,aki legalább 5éves parkf.t.i szakmai gy.tal rend.
d)legalább 1fő lakott területi fakitermelő végz.gel rend. szakemb.rel,aki legalább 5éves szakmai
gyak.tal rend. e)legalább 1fő fakitermelő végz.gel rend.szakemb.rel,aki legalább 5éves szakm.gy.tal
rend. f)legalább 1fő munkavez. ipari alpinista végz.gel rend. szakemb.rel
Szakemb.k között átfedés lehet.
M4)Alk.tlan AT ha nem rend. szerz.telj.hez parkf.t.i,faáp.i s játszótér szabv.i tev.re von. MSZ EN
ISO9001+MSZ EN ISO 14001 v. egyenértékű min.b.rsz-rel v. int.sel.
AK alkalmazza a Kbt.65§(6)-(9)bek.ét.
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:
I.Ptk.6:186.§ alapján kötbérfiz.:Késedelmi kötbér:1%/naptári nap,összesen max. nettó ellensz. 20 %-a.
Számítása:késedelem 1.napja a telj.i h.időt követő 1.naptári nap.Hibás teljesítési kötbér:hibás teljesítés

kijav.át,s a kijav. időtartamáig-a szerz.ben meghat.ott telj.i határidő,s a kijav. időtartama közötti időszakraa hibás telj.sel érintett nettó ellensz. 2%-a/nap. Max.mértéke a hibás telj.sel érintett nettó ellenszolg.
20%-a.Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó ellenszolg. 20 %-a. Meghiúsulási és késedelmi kötbért AK
egyidejűleg nem érvényesít.
II.Ellensz. telj.e:AK saját forrásából.Megrendelő rend. a szerz. teljesítését biztosító anyagi
fedezettel.Ajánlattétel,szerz.,s kifizetések pénzneme:HUF. Fizetési ütemezés:Vállalkozó havonta,
tárgyhónapról elvégz. beszám. alapján jogosult számla kiáll.ra,s ellenszolg. +fizetésére, a szerz.ben fogl.nak
+felelően. AK előleget nem biztosít.
Számlák kifizetése a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.től eltérően,a Kbt.135.§(1), és (5)-(6)bek.+közb.dok. 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: 2018/05/24 (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: Hajdu Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest,
Vámház krt. 8. I/3.
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
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közb.i dok.ok a www.jogilag.hu oldalon érhetőek el korlátlanul,s teljeskörűen,közvetlenül,s
díjmentesen elektronikusan.Az érdeklődő gazd.i szereplőnek az elérés kapcsán + kell adnia az
e-mail címét.A közb.i dok.kat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek v. az ajánlatban +nevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az AT határidő lejártáig.Az elektronikus úton történő
elérésről nyilat. +küldése az elj.ban való részvétel feltétele.
2.Minősített ajánlattevők névjegyzéke:A 321/2015.(X.30.)Korm.r. 30.§(4)bek. alapján ajánlatkérő
kijelenti,h. a felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjában +határozott alk.i köv.ek szigorúbbak a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest.
3.Ajánlatok benyújtása:Az ajánlatot a felhívásban megadott címre közvetlenül v. postai úton kell
benyújtani az AT határidő lejártáig 1 papír alapú pld-ban,valamint az eredeti pld-nyal mindenben
+egyező 1db CD/DVD adathordozón .pdf formátumban írásban és zártan.Az ajánlat összeállításával
és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
4.Értékelési szempont:Ajánlatkérő ajánlatokat a Kbt.76.§(2)bek. c)pontja szerinti legjobb ár-érték
arány értékelési szempont alapján értékeli, a dok.ban +határozottaknak +felelően.
5.Ajánlatkérő a Kbt.131.§(4)bek. szerint az eljárás nyertesével-v. annak visszalépése esetén a
következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerz.t,
ha a következő legkedvezőbb ajánlattevőt az ajánlatok elbírásáról szóló írásbeli összegezésben
+jelölte.
6.Tárgyalásos eljárás:Ajánlatkérő a Kbt.98.§(3)bek.re tekintettel hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmazhat.A lehetséges szolg.ok tárgya megegyezik a jelen beszerzés
tárgyával.
7.Egyenértékűség:ahol +határozott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra v. védjegyre való hivatkozás van,ott abban az esetben a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és a +nevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.(321/2015.(X.30.)Korm.r. 46.§).
8.Részekre történő ajánlattétel:Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított, mivel az
elvégzendő feladat összetettsége,az egységesen magas szintű szolgáltatás ellátásának igénye
szakmai szempontból nem teszi lehetővé,továbbá gazd.i és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen
lenne a részekre bontás.
9.Az ajánlatban benyújtani szükséges nyilatkozatok jegyzékét a közb.i dok. tartalmazza.
10.Az ajánlattevő köteles-legkésőbb a szerz.kötés időpontjára-a közb.tárgya (parkfenntartási
szolgáltatási feladatok ellátása)szerinti kategóriába sorolható tev.e során okozott kár megtérítésére
von. szakmai felelősségbiztosítást kötni v. a +lévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni,amelynek
értéke eléri a 45mFt/év és 25mFt/káresemény értéket,továbbá a nyertes ajánlattevő köteles a
felelősségbiztosítást a telj.i határidő lejártát, ill. a tényleges telj.t követő 15 napig fenntartani.
11.Az Ajánlattevőnek és az alkalmasság ig.ban részt vevő szervezetnek az alábbi cégokmányokat
kell az ajánlatához csatolni:-az ajánlatot, ill. az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek
aláírási címpéldányának közjegyző által ellenjegyzett egyszerű másolati pld.a,-az ajánlatot aláíró, de
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 meghatalmazás eredeti v. egyszerű másolati pld.a.
12.Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e)pontja
szerinti eredménytelenségi okot.

13.Kbt.27.§(3)bek. alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Hajdu Zoltán,
Lajstromszám: 00363
14.Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kíván előírni.
15.A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség (1 hónap) 30 napnak felel meg.
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:
2018/04/14 (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

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (6068/2018)
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/Lapok/kozbeszerzesi-eljarasok.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, Citi 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, Citi 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: közút üzemeltetés, fenntartás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aszfalttömörítő gépek beszerzése (1,5T vibro és nagy hengerek)
Hivatkozási szám: KF-2018/0000452
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43315000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés aszfalttömörítő gépek (1,5T vibro és nagy hengerek) beszerzésére
1. rész: 25 db vibrációs henger beszerzése
2. rész: 9 db tandem úthenger 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: 25 db vibrációs henger beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43315000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU232, HU312, HU321,
HU323, HU331, HU333, HU120 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mérnökségei (pontos címek a
dokumentációban)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
25 db vibrációs henger beszerzése A szállítandó eszköz feladata a hideg- és melegaszfalttal végzett
kátyúzási munkák során a kátyúzó anyag betömörítése a kátyúba.
Általános követelmények:
A gépnek gyári kivitelű, új, sérülésmentes, hibátlan állapotúnak kell lennie
A gép saját motoros, két hengeres, statikus és vibrációs hengerlésre is alkalmas kivitelű legyen.
A gép rendelkezzen a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletben előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, valamint
rendelkezzen CE jelöléssel.
A vibrációs henger rendelkezzen magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasítással.
Az ajánlattevő díjmentesen vállalja a gépek beüzemelését az ajánlatkérő által megadott szállítási helyeken.
Az ajánlattevő díjmentesen vállalja 2 fő kezelő betanítását a szállítási helyszíneken, minden helyszínen min
2, max. 6 órás időtartamban.
Műszaki követelmények:
• működtetése: belsőégésű motorral;
• teljesítménye: min. 11,5 KW / 15,6 LE;
• hengerpalást szélessége: min.850 mm;
• hengerpalást átmérője: min. 600 mm;
• teljes hossz: max. 2.300 mm;
• teljes szélesség: max. 900 mm;
• üzemi tömeg: max. 1.600 kg;
• centrifugális erő palástonként: min. 16 kN;
• víztartály térfogata: min. 70 l;
• felület bedolgozási teljesítmény: min.8000 m2/óra
• egyoldalú, eltolt palást felfüggesztés: min. 56 mm
További műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott 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 Motor teljesítmény (min. 14,5 kW, értékelt max. 18,0 kW) 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 egyedi megrendelés teljesítési határideje az egyedi megrendelés megküldésétől számított 6 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Tandem úthengerek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
43315000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU323, HU213, HU232, HU321 A teljesítés fő helyszíne: 3780 Edelény, Miklós
Gy. u. 56; 4400 Nyíregyháza, Szerén u. 2; 8200 Veszprém, Jutasi út 95; 8700 Marcali, Kossuth L. u.
64; 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9 db tandem úthenger beszerzése
Általános követelmények:
A gépnek gyári kivitelű, új, sérülésmentes, hibátlan állapotúnak kell lennie. A gép saját motoros, két
hengeres, statikus és vibrációs hengerlésre is alkalmas kivitelű legyen. A gép rendelkezzen a 16/2008.
(VIII. 30.) NFGM rendeletben előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, valamint rendelkezzen CE jelöléssel. A
vibrációs henger rendelkezzen magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasítással. Az ajánlattevő díjmentesen
vállalja a gépek beüzemelését az ajánlatkérő által megadott szállítási helyeken, továbbá 2 fő kezelő
betanítását, minden helyszínen min. 2, max. 6 órás időtartamban.
Műszaki követelmények:
• működtetése: belsőégésű motorral;
• teljesítménye: min. 70 kW / 95,2 LE;
• hengerpalást szélessége: min.1600 mm;
• teljes hossz: max. 4.500 mm;
• teljes szélesség: max. 1.900 mm;
• üzemi tömeg: min.9.000-max.11.000 kg;
• centrifugális erő (az első vibrációs hengeren): min. 80 kN;
• oszcillációs erő (a hátsó oszcillációs hengeren): min: 90 kN
• víztartály térfogata: min. 600 l;
További műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott 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 Motor teljesítmény (min. 70,0 kW , értékelt max. 100,0 kW) 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 egyedi megrendelés teljesítési határideje az egyedi megrendelés megküldésétől számított 6 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.
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 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.
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 a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az EEKD vonatkozásában hiánypótlási felhívást,
felvilágosítást kérést küldhet ki.
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 a kizáró okok és az alkalmassági követelmények
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében foglalt igazolására.
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: Az (közös) ajánlattevőnek valamint
adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az ajánlatban a Kbt. 67. §
(1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
II. Fejezetének megfelelően, az EEKD IV. rész (alfa) szakaszába 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 támaszkodva 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.
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 legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm.
rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek az alábbi dokumentumok
csatolásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelését:
P/1.a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján 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 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 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 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 tekintetében a nettó 160.000.000.,- HUF-ot
2. rész tekintetében a nettó 195.000.000,- HUF-ot
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: 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- IV. rész (alfa) szakaszába 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 támaszkodva 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 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 legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm.
rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek az alábbi dokumentumok
csatolásával kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelését:
M/1. a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint csatolandó
az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a
közbeszerzés tárgyával egyező vagy műszakilag egyenértékű szállításairól, forgalmazásáról 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)
- a szállítás tárgya
- a szállítás mennyisége és/vagy ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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 tekintetében 18 db, a közbeszerzés tárgya szerinti vibrációs henger forgalmazására,
szállítására vonatkozó, szerződésszerűn teljesített referenciával. Az előírt minimumkövetelmény több
szerződés bemutatásával is teljesíthető.

2. rész tekintetében 6 db, a közbeszerzés tárgya szerinti tandem úthenger forgalmazására,
szállítására vonatkozó, szerződésszerűn 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 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 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.
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.1.5) 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: naptári naponként 1%, max 20%, meghiúsulási kötbér 20%
Jótállás: átvételtől 24 hónap teljes körű, mindenféle gyári megkötés nélkül.
Teljesítési biztosíték: keretösszeg teljes nettó ellenérték 5 %
Jótállási biztosíték: 5 %
Ajánlatkérő nem fizet előleget. Nyertes ajánlattevő számláját gyári számonként nyújthatja be, egy számla
benyújtása esetén tételsoronként megjelölve. Ajánlattevő (rész)számláit 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 (5)-(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: 2018/05/24 (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: 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 eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek.
szerint. Az épületben portaszolgálat és 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: Dok. II. fejezet II.4.4 és II.4.5. pontja 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) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134.§ (5) bekezdése szerint, hogy az előírt
biztosítékokat határidőben nyújtani fogja.
6) Ajánlatkérő a P/1., illetve M/1. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7) 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: 0-100 pont.
Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot - valamennyi rész
esetében: az1. részszempont esetén: fordított arányosítás, a 2. részszempont esetén arányosítás.
- 2. részszempont: Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében a 11,5 kW, a 2. rész tekintetében a 70 kW
alatti megajánlásokat érvénytelennek tekinti, az 1. rész tekintetében a 18 kW, a 2. rész tekintetében
a 100 kW feletti megajánlásokat nem értékeli többletponttal.
8) Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt.35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával az 1.
részben 1.600.000,- Forint, a 2. részben 1.900.000,- 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.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
9) 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.
10) 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.
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
12) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
13) Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának
lehetőségét.
14) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal.
15) A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés
mellett valósul meg.
16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
17) FAKSZ: dr. Takács Éva (00526)
18) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5) bekezdése szerint feltételes közbeszerzésként indítja
meg.
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. § 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:
2018/04/14 (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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (6350/2018)
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 Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374136
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.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_ob1xm6/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: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Wolf Nikoletta (FAKSZ lajstromszám: 00960)
Telefon: +36 14578040
E-mail: nikoletta.wolf@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.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: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület VII. emelet
Város: Budapet
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Wolf Nikoletta (FAKSZ lajstromszám: 00960)
Telefon: +36 14578040
E-mail: nikoletta.wolf@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.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: Vagyonkezelés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79212200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, az eljárás második részében megbízási szerződés
Szerződés tárgya: „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 70000000 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: „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79212200-5

További tárgyak:

79200000-6
79212000-3
79221000-9
79330000-6
79212100-4
71631000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét megillető jogok gyakorlását, annak
szabályszerűségét, a kötelezettségek teljesítését, valamint a vagyon rendeltetése szerinti célszerűségét a
tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi.
Az ellenőrzési tevékenységet az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4) Korm. rendelet,
a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján és a vonatkozó nemzetközi standardok figyelembe vételével
kell elvégezni.
Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása - az MNV Zrt.
Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata rendelkezéseire is figyelemmel - az alábbiak szerint:
- A vizsgálati program alapján a vizsgálat lefolytatása;
- Ajánlatkérő részvételével nyitómegbeszélések tartása az ellenőrzött személy/szervezet vezetőivel;
- A vizsgálati program figyelembevételével írásban beszámoló készítése az ellenőrzés előrehaladásáról;
- Az elvégzett ellenőrzésről jelentéstervezetet készítése;
- A jelentéstervezetre érkezett észrevételek összesítése, szükség esetén indokolással történő ellátása;
- Szükség esetén egyeztető megbeszélés tartása, illetve azon való részvétel;
- Végleges jelentés készítése.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok (szerződés), valamint az MNV Zrt. Tulajdonosi
Ellenőrzési Szabályzata tartalmazzák.
Az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata letölthető a http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/rolunk/
felso_menu/rolunk/jogihatter/mnv_tulajdonosi_ellenorzes_20161108.html linkről, továbbá Ajánlatkérő az
eljárás során a dokumentumot ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja.
Részajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: Részajánlattétel nem lehetséges, mert a
nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata
(elvégzendő feladatok szakmailag egymással összefüggnek), továbbá a feladatok egymásra épülése,
valamint felelősségi kör miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a
részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani
a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
(az 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 ajánlati felhívás III.1.3 M2) a) pontjában előírt szakember többlet
tapasztalata (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész 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: 70000000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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 az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100
pont a legjobb érték. Az értékelés az 1. részszempont esetében fordított arányosítással, 2. részszempont
esetében egyenes arányosítás módszerével történik.
AK a Kbt.105. § (4) bek. alapján előírja, hogy a versenyújranyitás során eltérő értékelési szempontokat
alkalmaz a KMban/KDban meghatározottak
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
• Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés továbbá a 15. § (1) bekezdése szerint az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.
§-ában említett kizáró okok hiányát.
• Az egységes európai dokumentumban 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 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 ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági
szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 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 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelt 13.§-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
év közbeszerzés tárgya szerinti (a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011.
évi LXVI. tv. rendelkezései és/vagy a 254/2007. (X.4) Korm. rendelet és/vagy a belső ellenőrzési
sztenderdek alapján végzett ellenőrzési szolgáltatások) - általános forgalmi adó 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) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65.
§-ra is.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai
dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak
szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása
kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67.
§ (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8)
bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (a 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és/vagy a 254/2007. (X.4) Korm.
rendelet és/vagy a belső ellenőrzési sztenderdek alapján végzett ellenőrzési szolgáltatások) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 10.000.000,- Ft-ot.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági
és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg [P1].
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) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti
referenciamunkák ismertetése.
Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való
megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• az elvégzett munkák felsorolása, tárgya (jogszabályra/rendelkezésre történő hivatkozás, mely
alapján az ellenőrzést végezték), mennyisége olyan részletességgel megadva, hogy abból
megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés
• a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, email
címe és telefonszáma,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a
szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése)
• valamint - adott esetben - csatolandó a 321/2015. (X. 3.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti,
a szerződést kötő másik fél által adott igazolás egyszerű másolati példányban.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására
vonatkozóan a 321/215. (X. 3.) 22. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 22. § (1) bekezdés
a) pontjára: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti
szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet amely a 2004/18/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát
ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint
a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
M2)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek
- különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok
becsatolása:
• szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége
esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
• saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajz, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte
minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, az
közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.)
• a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okiratot egyszerű másolati példányban.
A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag
az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges, azonban a 2.
értékelési részszempont szerinti megajánlások alátámasztására szolgáló dokumentumokat már az
ajánlatban szükséges benyújtani, oly módon, hogy az alapján megállapítható legyen a Kbt. 76. § (6)
bekezdésében foglaltakra való megfelelés.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67.
§ (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7); (9);
(10) bekezdéseire.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki és
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban
összesen legalább 3 db, a beszerzés tárgyával azonos ellenőrzési tevékenység ellátására
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával:
o amelyeknél az ellenőrzés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi
LXVI. tv. rendelkezései és / vagy a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései és / vagy belső
ellenőrzési sztenderdek rendelkezései alapján történtek, és
o legalább egy referencia esetében az ellenőrzés központi költségvetési szerv vagy önkormányzat
vagy gazdasági társaság gazdálkodásának ellenőrzésére vonatkozott.
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon
belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de az legfeljebb 6 éven belül
megkezdett.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az
alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) 1 fő felsőfokú gazdasági szakirányú végzettségű szakemberrel, aki minimum 3 éves (36 hónapos)
szakmai tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (a 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és/vagy a 254/2007. (X. 4) Korm.
rendelet és/vagy a belső ellenőrzési sztenderdek alapján végzett) ellenőrzési szolgáltatások
területén;
b) 1 fő szakemberrel, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a műszaki ellenőri
pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kr. 1. sz. melléklet III. építési műszaki ellenőrzés 1.
rész általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 2. pont magasépítési szakterület
ME-É jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges
jogszabályi feltételeknek;
c) 1 fő szakemberrel, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel műszaki ellenőri
pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kr. 1. sz. melléklet III. építési műszaki ellenőrzés 2.
rész szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 2. pont mélyépítési és mélyépítési műtárgyak
szakterület ME-M jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez
szükséges jogszabályi feltételeknek.
A fenti alkalmassági követelményeknek (M1-M2) 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:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem
biztosít.
Az ajánlattevőként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő
által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési
biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de
különösen 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
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: 2018/05/22 (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: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011
Budapest, Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek,
eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
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 kitöltött, aláírt regisztrációs
adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs
adatlapot fax útján (+36 14578041), vagy elektronikus úton - figyelemmel a Kbt. 41. § (4)
bekezdésére- az nikoletta.wolf@chsh.hu címre kell megküldeni. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem
biztosít.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott valamennyi dokumentumot.
3. 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.
4. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni a közbeszerzési
dokumentumban részletezettek szerint.
5. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,
mind közös ajánlattevők tekintetében.
6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71. §
(6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol
ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot az eljárás során
nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
10. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
11. Nyertes Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítást kötni a KD-ban részletezettek szerint, amely a
KM második részében az egyedi szerződés megkötésének feltétele.
12. Jelen eljárás a Kbt.105. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére
irányul. KM alapján az adott közbeszerzés megvalósítására (vö.: eljárás második része) Ajánlatkérő
a Kbt.105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás második részében a Kbt. 53. § (5)-(6) bek-t alkalmazhatja.
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény és végrehajtási rendeletei továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a
közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
15. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
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. §
rendelkezési 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:
2018/04/14 (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

Max-Construct Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6367/2018)
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: Max-Construct Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25843
Postai cím: Tóth Kálmán utca 33/C, 1/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyeltóti István
Telefon: +36 703382961
E-mail: info.maxconstruct@gmail.com
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.maxconstruct.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.maxconstruct.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
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: Kbt. 5. § (4)
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: Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Cukor szirup gyártás cukor cirokból hulladékhő hasznosítással
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15831500-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szállítási szerződés komplex, biogáz üzemű cukorcirok feldolgozást és cukor szirup gyártást biztosító egyedi
technológiához kapcsolódó eszközök tervezése, szállítása, valamint komplett, kulcsrakész telepítése és a
hozzá kapcsolódó infrastrukturális létesítmények tervezésével és kivitelezésével 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 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: Cukor szirup gyártás cukor cirokból hulladékhő hasznosítássa
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15831500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés fő helyszíne: Balatonszabadi Enyingi út, Hrsz: 039/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komplex, biogáz üzemű cukorcirok feldolgozást és cukor szirup gyártást biztosító egyedi technológiához
kapcsolódó eszközök tervezése, szállítása, valamint komplett, kulcsrakész telepítése és a hozzá kapcsolódó
infrastrukturális létesítmények tervezése és kivitelezése:
Technológia tervezés: A csatolt technológiai folyamatábra alapján részletes PI&D elvi terv, technológiai
utasítás és 3D kiviteli terv készítés. A folyamatábrán részletezett lépésektől való eltérés lehetséges, abban
az esetben, ha az a projekt alapvető céljait teljesíti.
Alapanyag fogadó: Földbe süllyesztett vasbeton műtárgyba épített tolófenekes továbbítással felszerelt
fogadó állomás, mely csigás adagolóval tölti a prést
Prés: Speciális hengerprés, préslé tartállyal és dobszűrővel
Pasztőr: Lemezes, vagy csőköteges hőcserélő
Ülepítő: Rövid tartózkodási idejű cirkulációs berendezés
Derítés: Derítő tartály
UV sterilizáló: Nagy hatékonyságú sterilizáló
Szűrő: Automatikus, öntisztító szűrőberendezés
Sűrítő: Automatikus, forró vizes fűtésű kényszer cirkulációs, több lépcsős vákuum sűrítő
Kézi kiszerelés: Tartály kézi kiszerelő állomással
CIP: Mosóközpont
Technológiai csövezés: A technológiai berendezések fizikai összekapcsolása
Energia ellátás: Elektromos, forróvíz, hálózati víz és biogáz kazán tápellátás tervezése és kiépítése.
Gázmotor füstgáz hőcserélő beépítés
Vezérlés: Technológia folyamat vezérlés, felügyelet
Építészet: Új épületek, műtárgyak és meglévő épületek építési engedélyezési és kivitelezési tervezése
technológia igénynek megfelelően, és azok megépítése
Próbaüzem: A technológia validálása az ipari gyártás előtt
Oktatás: A kezelő személyzet oktatása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Vis Major, illetve a Vállalkozó önhibáján
kívüli projektcsúszás.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 kódszámú, iratazonosító: 1820204331
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) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban: „Kr.”) 1-16. § 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.
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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Kr.)1.§ (1) és a 2. § (5), illetve 19. § (1) b.) pontja szerint: saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének benyújtásával (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.
Továbbá a Kr. 19.§ (1) c.) pontja alapján: az előző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan kérhető, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, adott esetben
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 2 lezárt üzleti év bármelyikében az adózás előtti
eredménye negatív volt. A Kr. 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. Az ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát
megállapítja ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó áfa nélkül számított
árbevétele eléri vagy meghaladja a 750.000.000 HUF-ot.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 2 lezárt üzleti évben összesen a teljes árbevétele nem
érte el az 1.000.000.000 HUF-t.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevő mutassa be a felhívás
feladását megelőző 36 hónapban teljesített, 72 hónapban megkezdett legjelentősebb biogáz üzemű
hő előállításhoz kapcsolódó tervezési szállítási és telepítési referenciáit.
M2. Ajánlattevő mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, továbbá a szakemberek
részéről csatolja a végzettséget és a szakmai gyakorlatot bemutató, a szakember aláírásával ellátott
szakmai önéletrajzot. Az ajánlattevő alkalmasságát Kbt. 65.§ (3)-(4) szerint igazolja.
Igazolási mód:
- 321/2015 (X.30) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) a)-b) pont
- Kr. 22. § (1)-(2) bek.
- Kr. 1.§ (1) bek.
- Kr. 2. § (5) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített biogáz üzemű hő előállításhoz
kapcsolódó tervezési vagy szállítási vagy telepítési referenciával, amely referencia értéke eléri a
nettó 500 m Ft-t.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt
gépésztechnikus, vagy gépészmérnök szakemberrel, aki minimum 10 éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik (a gyakorlati évek számának az önéletrajzból ki kell derülnie).
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: 2018/06/30 (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:
EN,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: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására az
ajánlatkérő székhelyén (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. C. ép. 1. em. 2) kerül sor 2018. június
30. napján 14:00-kor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (2)-(3) bekezdés 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:
A műszaki leírás, szerződéstervezet, illetve minden egyéb más dokumentum a Közbeszerzési
Hatóság oldalára kerül feltöltésre, a Hatóság adatbázisába, mely mindenki számára korlátlanul
elérhető.
Az egy hónapos ajánlati kötöttség harminc napot jelent jelen esetben.
Az ajánlatok benyújtása papír alapon történik. Postázási cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33.
C. ép. 1. em. 2.
A bontás helyszíne megegyezik az ajánlatok benyújtásának címével. Időpontja: 2018. június 30.
14:00.
Ajánlati biztosíték: 1 000 000 HUF, teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Befizetés helye: OTP Bank
Nyrt., Számlaszám: 11743040-20077985-00000000.
Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
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.
AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz
megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
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.

A felhívás III.1.2. és a III.1.3. pontjában előírt alkalmassági feltételek, és igazolási módok
szigorúbbak a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest (321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 30. §
(4)).
FAKSZ: Dr. Patai Lajos (lajstromszám: 00279).
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza az ajánlatkérő.
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: Kbt. 148. §
előírásai 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:
2018/04/14 (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

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (6105/2018)
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: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15935
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Boskó Réka
Telefon: +36 46512710
E-mail: bosko.reka@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.miskolc.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://miskolcholding.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: ÉSZ-KER Zrt. Miskolci Iroda
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: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.miskolc.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. Miskolci Iroda
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: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.miskolc.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 Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár kivitelezési munkái
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:
A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár kivitelezési 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 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 Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:
45212351-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Hrsz.: 32827/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Miskolc, Diósgyőri Vár állagmegóvását és teljes rekonstrukcióját az alábbi rövid műszaki tartalommal,
ütemezéssel és iránymutató mennyiségekkel tervezi a kiíró megvalósítani.
II. ütem Belső vár teljes rekonstrukciója:
Megvalósult fejlesztés ( kiinduló állapot ) hasznos alapterület: 2058 m2
Külső terek alapterületei: 941 m2
II ütemben megvalósuló rekonstrukció új épületrészek hasznos alapterülete: 4508 m2
II. ütemben megvalósuló rekonstrukció újonnan kialakított külső területei : 652 m2
Rekonstruált épületrészek: a Ny-i palotaszárny visszaépítése, a lépcsőházi torony (benne közlekedőkkel)
visszaépítése a megkerülő rámpákkal, a palota magas tetőinek visszaépítése, a gyilokjárókkal és
védőtetőkkel, a tornyok teljes rekonstrukciója, a gyilokjárókkal és védőtetőkkel, a megvalósítás során vegyes
kőfalazás, boltív falazás, keresztboltozat készítés, nehézállvány készítése szükséges.
III. ütem Külső vár teljes rekonstrukciója:
Királynék kertje: a középkori történeti kertépítészeti technikák felhasználásával, autentikus források alapján
kiválasztott fűszer- és gyógynövényfélékből egy bemutatókert létesítése.
Többfunkciós helyiség: a konyhaépület első emeletén a királynői füvészkert tematikájához kapcsolódva egy
kisebb működő labor, „boszorkánykonyha” létrehozása, ahol eredeti, meglévő receptúrák szerinti főzetek
készíthetők. Bemutathatóvá válik az ilyen főzetek készítésének folyamata, majd az elkészült terméket a
látogatók megvásárolhatják.
Kiegészítő élményelemek: díszkivilágítás.
Rekonstruált épületrészek: a négy bástyapár visszaépítése, külső várteraszok létesítése, és funkcióval
megtöltése, külső várfal visszaépítése (két szinten végigsétálható), régi konyhaépület rekonstrukciója,
cortinafalak (benne közlekedőkkel) rekonstrukciója.
III ütemben megvalósuló rekonstrukció új épületrészek hasznos alapterülete: 2880 m2
III. ütemben megvalósuló rekonstrukció újonnan kialakított külső területei : 1970 m2
Külső vár nettó alapterülete mindösszesen (II. és III. ütemben épülő részekkel): 3650,90 m2
Külső vár nyitott-fedett területek alapterülete mindösszesen (II. és III. ütemben épülő részekkel): 4768,87 m2
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező jóváhagyási terv és
műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) valamint a Kbt. 98. § (3) bekezdését a
területen lévő Déryné ház felújítása tárgyban.
(az 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. AF III.1.3) M/2.1. megh. szakember műemléki környezetben történő
kivitelezés során szerzett többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
2 1.2. AF III.1.3 M/2.2. megh szakmai tapasztalaton felüli építménygépészeti területen szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata (minimum 0 hónap,
maximum 48 hóna 10
3 1.3. AF III.1.3 M/2.3. megh szakmai tapasztalaton felüli építményvillamossági területen szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48
hónap) 5
4 2. Vállalt jótállás a kötelezően előírt 12 hónapon felül (hónapokban, minimum 0 hónap, maximum
48 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: 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: GINOP-7.1.1-15-2016-00018
II.2.14) További információ:
A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás komplexitása, a műemléki környezet által biztosított
korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, vagyis nem biztosítja a
részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Részletes indokolás a dokumentáció 13. pontjában található.
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, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, vagy aki részéről a kizáró ok az eljárás
során következik be.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
A Kbt. 67. § (1) bek. EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kap. rend. bocs. szervezet részéről is.
A Kbt. 67. § (4) bek szerint nyíl, hogy nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás
folyamatban van-e vele szemben. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
SZ/1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság:
A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ alapján a magyarországi letelepedésű az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek
a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti
országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Ezek nem
teljesülése ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyíl.. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bek.alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint a 322/2015.(X.30.) K.r. 21. § alapján a magyarországi
letelepedésű gazdasági szereplőnek szerepelni kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői
tevékenységet végzők országos szakmai kamarai névjegyzékében. A nem magyarországi

letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való
szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti,
kamarai tagság szükséges.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyíl.. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bek.alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Igazolás a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján.
SZ/1 minimumkövetelménye:
SZ/1.1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő alkalmatlan, ha nincs
bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti
az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései, valamint 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: P/1. Ajánlattevő 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 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1)
bek. c) pontja alapján a közbeszerzés tárgya (magasépítés) szerinti árbevételéről szóló nyíl. attól
függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre.
A Kr. 19. § (3) bek. irányadó.
A követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Kapacitást nyújtó szervezet esetén a Kbt. 65. § (7) bek. irányadó, és a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő vegye figyelembe a Kbt. 65. §
(11) bek.-ben foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában a
figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bek.-re.
P/2. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, 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 Kbt. 69. §-a szerint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi (a vizsgált időszakban megszűnt is) számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az
eljárást megindítófelhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, az ajánlati
felhívás feladásának napjátólnem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal: a vezetett
számla száma, számlanyitás dátuma, számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított két évben 15 napot meghaladósorba állítás volt-e:
„Sorbaállítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25.
pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő bármely a megszűnés dátumát követő igazolást
is elfogadottnak tekint a megszűnt számlákkal kapcsolatos igazolással kapcsolatban.
P/3. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti EEKD nyilatkozat benyújtására köteles, 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. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az
eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
P1. és P3. pontok tekintetében: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján,
ha az ajánlattevőa 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében 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 ajánlattevőkiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és

tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző
3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri a nettó 1.500.000.000,- HUF
összeget.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15
naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevőnek vagy az
ajánlattevő jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott
eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli
beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.
A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt
árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 1.500.000.000,- HUF összeget.
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
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: legfeljebb 8
éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya
szerinti, legjelentősebb, befejezett műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy
rekonstrukciójára vonatkozó műemléki környezetben végzett építési beruházásait Kr. 22. § (3)
bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a teljesítés helyét,
- a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,
- az építési beruházás főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti
tartalommal;
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével,
külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmazandó a Kr. 22. § (5) bekezdés és a Kbt. 140. § (9) bekezdés.
M/2. 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) bekezdés b) pontja alapján. Csatolandó
dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
M1.-M2. a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kr. 24. § (1) bekezdése alapján a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke szerinti igazolást is
köteles az ajánlatkérő elfogadni az M/1-M/2 pontokban foglalt igazolási módok helyett.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített,
M/1-M/2 pontok előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést

igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a dokumentumok
benyújtása helyett.
A Kbt. 65. § bekezdései irányadók és alkalmazandók.
Csatolandó dokumentumok:
Az ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel csupán arról
kell nyilatkozatot benyújtaniuk az M/1-M/2 és Sz/1 pontokban előírtakra, hogy az általa igazolt
alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az
alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
A fenti igazolás módok M/1-M/2 szerinti dokumentumokat az ajánlattevőknek csak a Kbt. 69. § (4)
bekezdés szerinti felhívás esetén kell csatolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett
és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására
és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadásátvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, ahol a rekonstrukcióval és/vagy
felújítással érintett hasznos alapterület elérte legalább a 2000 m2-t és tartalmazta legalább az alábbi
munkarészeket: vegyes kőfalazás, boltív falazás, keresztboltozat készítés, nehézállvány készítés.
Amennyiben az M1) alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több külön
szerződésből származó referenciamunka bemutatásával történik, akkor nem előírás, hogy a
referencia külön-külön tartalmazza a felsorolt munkarészek mindegyikét, hanem a megadott
munkarészeket a szerződések együttesen is lefedhetik.
Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 15. pont alatti fogalom
értendő.
Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így
meghatározott fogalom értendő.
Az M/1. pont tekintetében a felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási és/vagy megerősítési
és/vagy bontást követő építési tevékenység értendő. Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági
minimumkövetelmény tekintetében felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (4)
bekezdésére
A fenti referencia több szerződéssel is igazolhatók.
M/2.) Alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel
a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész
általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki
részszakterülete MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára
vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M/2.2. legalább 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.
M/2.3. legalább 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.
M/2.4. legalább 1 fő kőrestaurátor szakemberrel, aki a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §
(3) bekezdése szerinti valamely szakirányú végzettséggel és szakképzettséggel (vagy azzal
egyenértékű), valamint a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti
ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét vagy az egyenértékű jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági
feltételként.
Egy szakember csak 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:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1), (3) és 32/B. § bekezdéseiben meghatározottak
szerint történik. Számlázás: 6 db 15%-onként. Előleg 10%, elszámolása a végszámlából.A számlákat úgy
kell benyújtani, hogy a számlázási ütemek megtartása mellett külön számla kerüljön kiállításra két pályázati
forrás keretében elszámolni kívánt teljesítésekről.A kifizetések pályázati forrásból történnek. A Belső vár
felújítása állami támogatásból (MVP GF/SZKF/1111/9/2017, 63,625618%), míg a Külső vár felújítása Európai
Uniós forrásból történik (GINOP-7.1.1-15-2016-00018, 36,374381%). A támogatás mértéke: 100 %,a
finanszírozás formája: utófinanszírozás.- Jótállási biztosíték: 3 %. a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja és (4)-(5)
bek szerint
- Késedelmi kötbér: 0,5%-a naptári/nap, max 15%-a
- Meghiúsulási kötbér: 30 %
- Jótállás: ajánlattevő megajánlása szerint, de minimum: 12
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: ÉSZ-KER Zrt., miskolci iroda; 3525
Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2.
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:
Részletes kifejtés a dokumentáció 13. pontjában:
1. A pontszám 0-10. Ajánlati ár fordított, minőségi szempontok egyenes arányosítást.
2. A közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátása: http://miskolcholding.hu/kozbeszerzes
3. Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2); (4) és (6) bekezdésére vonatkozóan kötelező.
Nemleges tartalommal is, a 66.§ (2)-nek eredeti aláírtnak. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet
alapítását kizárja Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti tartalommal.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
6. Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni, mely tartalmazz az árazott költségvetést, tartalmaz
egy olyan organizációs tervet melyben bemutatásra kerül, hogy Ajánlattevő miként kívánja biztosítani
a vár folyamatos látogathatóságát. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a megvalósítás időbeli
műszaki-technológiai-ütemezési tervét, valamint pénzügyi ütemtervet.
7. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve,
ahol az ajánlati felhívás ettől eltérően rendelkezik.
8. Árfolyamok: a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
9. Irányadó idő: közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
10. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt jelen esetben nem tart.
11. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy kiterjeszteni a következő mértéke: legalább 500.000.000,-Ft/káresemény,
1.000.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás.
12. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
13. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó.
14. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M.2. pontjaiban felsorolt szakembernek
szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai
(www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
15. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Dr. Kisely
Alexandra (lajstromszám: 00113)
16. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, mértéke: nettó 15.000.000,Ft, azaz nettó Tízenötmillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot
az a CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 10700086-42689106-51100005 számú számlájára az
ajánlattételi határidő lejártáig kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével. Az ajánlati biztosítékot
az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállalt garancia vagy készfizető kezesség formájában vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában is elfogadja.
17. AK a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1., P2., P3 és M1, M2 feltételek vonatkozásában

18. A felhívás II.2.7) pontjában foglalt véghatáridőn belül részteljesítési határidők:
a) Belső Vár 16 hónap
b) Külső Vár 20 hónap, de legkésőbb 2020.04.30.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy alkalmazni kívánja a Kbt. 98. § (3) bekezdését.Ezen
lehetséges építési beruházás tárgya: Déryné ház kivitelezése, közmű csatlakozási pontok (hrsz
32818/1), mely építési beruházás esetében hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentáció 13. pontjában részletesen leírtak
alapján. Ezen lehetséges beruházás becsült értékét is figyelembe vette az eljárásrendnél.
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:
2018/04/14 (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

Nemzeti Kommunikációs Hivatal (5622/2018)
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 Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsabokorszky Ágnes
Telefon: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
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: HU
Kapcsolattartó személy: CSBO Jogi Igazgatóság
Telefon: +36 705001626
E-mail: jog@csbo.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csbo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csbo.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:
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: www.nkoh.kormany.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: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Garibaldi utca 2. 419. szoba (titkárság)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ónodi Anna
Telefon: +36 17957413
E-mail: anna.onodi@nkoh.gov.hu

Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.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
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati
kommunikációs feladatok ellátása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplex kommunikációs feladatok elvégzése a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
számára
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

79342200-5

II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex kommunikációs feladatok elvégzése a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. számára
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 600976505 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: Komplex kommunikációs feladatok elvégzése a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
számára
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79822500-7

További tárgyak:

79416000-3
79821000-5
92112000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
egész területe, de, adott esetben, más országok is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő feladatai
• Stratégiai tervezés és tanácsadás (átfogó kommunikációs stratégia, médiastratégia készítése)
• Integrált reklámügynökségi és grafikai tervezési feladatok ellátása
• Gyártási feladatok ellátása a kommunikációs kampányokhoz kapcsolódóan: film- és rádióreklám gyártása,
fotózás
• PR-ügynökségi feladatok ellátása
• Médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása
A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3) ponthoz:
16.Az ajánlatkérő rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a következő indokok alapján:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti
alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát nem bontja részekre. A
stratégiai tervezési, kreatív tervezési feladatok, a tartalom-előállítás, a gyártás - különösen a filmgyártás
és rádióreklám gyártása - a médiaügynökségi feladatokkal együtt szoros kapcsolatban áll egymással,
ezek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt
minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. Figyelembe véve a kommunikációs
ügynökségek, mint potenciális gazdasági szereplők szervezeti felépítését, komplex kommunikációs
feladatok esetében a hatékony teljesítés alapja mind időben, mind pedig a költségek szempontjából
a lehető legtöbb részfeladat egy szakmai irányítás alatt történő megvalósítása. Különösen igaz ez a
kreatív anyagok koncepciójának kitalálására, megtervezésére és gyártására, és ezzel összefüggésben
a médiastratégia megtervezésére és a médiafelületek megvásárlására. A létrehozott kreatív eszközök
hatékonyságának sikere ugyanis nagyban múlik a megfelelő médiacsatornák és azok médiafelületeinek
kiválasztásán és eredményes használatán. Egy adott kampány, és a Megrendelő céljainak megvalósítását
szolgálja, ha a médiacsatornák lehetőségeit ismerő gazdasági szereplő egyben a felületeken megjelenő
kommunikációs eszközöket is megtervezi. További szakmai indok, hogy a feladatok elvégzésére sokszor
kevés idő áll rendelkezésre, így ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a Megrendelő

és a gazdasági szereplők, valamint a Megrendelő engedélyével a gazdasági szereplők között történő
információátadás sok időt elvehet a feladat végrehajtására rendelkezésre álló időből, amely hátrányosan
érintheti a Megrendelőt.
(az 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 szempont 130
2 Médiavásárlás tekintetében a listaárhoz viszonyított kedvezmény mértéke %-ban kifejezve 455
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 195
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 600976505 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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: 2018/08/18 (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: „CSALÁDBARÁT ORSZÁG” elnevezésű, EFOP-1.2.6VEKOP-17-2017-00001 azonosítási számú kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
Támogatás intenzitása:100%.
Ellenszolgáltatás: utófinanszírozással.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Kbt. 135. §(1),és(5)-(6)bekezdései,a Ptk.
6:130.§ (1)-(2)szerint kerülnek kiegyenlítésre,a Kbt.,a Ptk.(2013. évi V. törvény),a 2014-2020 programozási
időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Ajánlatkérő
előleget nem fizet.
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 és alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike illetve a 63. § (1) bekezdésének
hatálya fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. §, 4. §, 8 -11. §., 12-13. § és 15. §
rendelkezései szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. II.
Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) illetve a 63. § (1) bekezdésének hatálya
alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági

szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 4. § (1)-(2) bekezdését köteles figyelembe venni.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett
ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 8-9. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 10-11. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz
csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles
benyújtani a Kbt. 62. §-ában illetve a 63. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolása
érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § -a illetve a 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.
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.
A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában
foglaltakra is.
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- pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) ponthoz kapcsolódóan:
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a
felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, legfeljebb 5 db közbeszerzés
tárgyából (komplex kommunikációs szolgáltatás) származó, az alkalmasság M1) pont szerinti
minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (321/2015. (X.30.) 22.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje
(kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél, c)
szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), mennyisége vagy az ellenszolgáltatás
nettó összege, valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa
be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük valamint az
alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői
nyilatkozat formájában, amely szakembereket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az
ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági
minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl Ajánlatkérő
előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:
- szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon,
hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama legalább évben és hónapban megadva
kerüljön feltüntetésre;
- a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű
másolata,

- a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2)
bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni,
és személyesen közreműködik a teljesítés során.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell
lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), valamint (11) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.) 22. § (5)
bekezdésében foglaltakra is.
M3) Ajánlattevő nyújtsa be az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó - a vonatkozó
európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított - érvényes
tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait,
ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az
ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.(Kbt. 132. §
(1) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének e) pontja)
M4) Ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki
felszereltség (adatbázisok és engedélyek) megnevezését és leírását, továbbá csatolja a
rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdésének i) pontja).
A leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia
kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság
minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.3) ponthoz kapcsolódóan:
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő
eszköz lehet különösen a gyártótól vagy forgalmazótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely függetlentanúsító vagy ellenőrző szervezettanúsítványa, igazolása. Az adott eszközzel,
berendezéssel, műszaki felszereltséggel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az
ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető
bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen és
minden kétséget kizáró módon meg kell győznie az ajánlatkérőt arról, hogy a rendelkezésre
álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség elfogadása a szerződésszerű teljesítés
szempontjából nem jelent kockázatot az ajánlatkérő számára. Ha az igazolás nem tartalmaz
kellő információt, nem ad meg minden adatot, tényt az ajánlatkérő döntéséhez, nem vagy nem
egyértelműen és ellenőrizhető módon indokolja meg az egyenértékűséget, ajánlattevő magát fosztja
meg attól a lehetőségtől, hogy az ajánlatkérő az indokolást elfogadja, az ajánlatot érvényesnek
minősítse. Az előírt követelményektől eltérő eszközök, berendezések, műszaki felszereltség esetén
a kompatibilitás megteremtésére és többletköltségek vállalására az ajánlattevő külön nyilatkozatban
is köteles.
A rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyíték akkor megfelelő, ha az a tulajdonjog fennállását,
vagy ennek hiányában a használat jogcímét igazolja. A rendelkezésre állás így különösen, de nem
kizárólagosan a tulajdon vagy a szoftver eszközök feletti használati (licensz) jogot igazoló okirattal
igazolható.
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 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
műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,
legfeljebb 5 db komplex kommunikációs szolgáltatás ellátására vonatkozó olyan szerződéssel/
referenciával, amelyek az alábbi feladatokat magában foglalták:
1. stratégiai tervezési feladatok ellátása
amelyben sor került hosszú távú, legalább egy éves időtartamra vonatkozó kommunikációs stratégia
és/vagy legalább egy hónapos időtartamra vonatkozó kampánystratégia megalkotására,
2. arculati koncepció elkészítése és kreatív tervezési feladatok ellátása
a. amelyben sor került arculati koncepció tervezési feladat ellátására és
b. amelyben sor került print és/vagy online és/vagy közterületi média-megjelenésekhez szükséges
kreatív tervek elkészítésére és

c. amelyben sor került nyomdai termékek kreatív tervezési feladatainak ellátására,
Ajánlatkérő nyomdai kiadványok alatt a következőket érti: oldalszámtól függetlenül tájékoztató füzet,
információs kiadvány, szórólap.
Ajánlatkérő komplex kommunikációs szolgáltatás alatt a következőket érti: olyan összetett
ügynökségi feladat, amelynek keretében médiatervezés és -vásárlási feladatok mellett stratégiai
tervezési és/vagy kreatív tervezési és/vagy gyártási és/vagy PR ügynökségi és/vagy online feladatok
ellátására is sor került,
3. gyártási feladatok ellátása
a. amelyben sor került legalább 3 különböző TV reklámszpot és
b. amelyben sor került legalább 2 különböző rádiószpot gyártására és
c. amelyben sor került legalább 600 darab óriásplakát és/vagy citylight plakát gyártására,
4. országos, többcsatornás kampány lefolytatására vonatkozó médiatervezési és -vásárlási feladatok
ellátása és
a. amelyben sor került legalább 2 darab, legalább 300 GRP elérést biztosító TV szpot kampány
megvalósítására és
b. amelyben sor került legalább 2 darab rádiókampány keretében legalább 330 rádiószpot
megjelentetésére és
c. amelyben sor került legalább 3 darab közterületi médiakampány keretében legalább 600 db,
óriásplakát (BB) és/vagy citylight plakát (CLP) megjelentetésére.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe
bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a. legalább 1 fő kreatív igazgatóval, aki
- felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettséggel rendelkezik, és
- a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben vezetői minőségében részt vett legalább 1 db,
hosszú távú, legalább 1 éves időtartamra vonatkozó kommunikációs stratégia és/vagy legalább 1
darab, legalább 1 hónapos időtartamra vonatkozó kampánystratégia elkészítésében.
b. legalább 1 fő art director szakemberrel, aki
- felsőfokú (egyetem vagy főiskola végzettséggel rendelkezik, és
- a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben részt vett legalább 1 db arculati koncepció és
legalább 4 különböző kampány kreatív koncepciójának megtervezésében.
c. legalább 1 fő senior szövegíró szakemberrel (senior copywriter) aki:
- felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettséggel rendelkezik, és
- a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben részt vett legalább 4 db különböző kampány
kreatív koncepciójának megtervezésében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
d. legalább 1 fő vezető médiatervező, -vásárló szakemberrel, aki:
- felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettséggel rendelkezik, és
- a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben vezetői minőségében részt vett legalább 4 db,
egymást követő hónapokban vagy párhuzamosan megvalósuló, legalább 1 hónapos időtartamban,
legalább 3 médiumtípushoz tartozó felületen egyidejűleg megvalósuló kampány médiatervezési és vásárlási feladatainak ellátásában.
Ajánlatkérő kampány alatt az alábbiakat érti: meghatározott célcsoport(ok) számára meghatározott
üzenete(ke)t, az üzenete(ke)t mind vizuálisan, mind pedig tartalmában (szövegében) azonos kreatív
koncepcióval megjelenítő, adott időintervallumon belül célzottan megvalósuló kommunikációs
tevékenység, amely magában foglalja a kreatív koncepció megalkotását, a kreatív koncepciónak
megfelelő médiahirdetések gyártását és ezek legalább 3 médiumtípuson történő megjelenítését.
Ajánlatkérő médiumtípushoz tartozó felületek alatt az alábbiakat érti: országos és helyi televíziók
és rádiók, országos napilapok és magazinok, regionális és helyi lapok, online hirdetési felületek,
közösségimédia felületek, közterületi hirdetési felületek.
Az egyes szakemberek közötti átfedés nem megengedett az M2) alkalmassági követelményen belül
meghatározott szakemberek tekintetében.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik bevezetett
ISO 9001 szerinti, kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.
M4) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
a teljesítéshez legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközökkel,
berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:
a) Nielsen Arianna szoftver, valamint a hozzá tartozó nézettségi és reklám adatbázisok, és
b) TNS Hoffman Choices (NOK és rádióhallgatottsági adatbázis), és
c) TNS Hoffman TGI adatbázis, és

d) DKT közönségmérés.
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 kötbér: alapja a megrendelés késedelemmel érintett elemére eső nettó ellenértéke. A késedelmi
kötbér mértéke a kötbéralap 2%-a/naptári nap.
A meghiúsulási kötbér: alapja a szerződés szerinti keretösszegből a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott
(ki nem fizetett) rész. A kötbér mértéke: 30 %.
Amennyiben a megrendelés olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, a nyertes
ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér alapja a megrendelés teljes nettó
ellenértéke, mértéke: 30 %.
A hibás teljesítési kötbér: a kötbér alapja a megrendelés hibás teljesítéssel érintett elemének nettó
ellenértéke, mértéke: 30 %.
Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé.
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: 2018 /S 053 - 117368
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/06 (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: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. IV.
emelet 407. szoba. (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. § (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
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az eljárásban való részvétel feltétele:a dokumentációt legalább 1 AT,v.az ajánlatban megnevezett
AV-ja az I.3pontban jelölt elektronikus úton letöltse,és a kitöltött,képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt reg.adatlap letöltését követően,annak haladéktalan visszaküldésével
a letöltést visszaigazolja.A reg.adatlapot v.a + 3617950833 faxra,v.elektronikus úton-figyelemmel a
Kbt.41.§(4)-ben foglaltakra-az kozbeszerzes@nkoh.gov.hu címre kell megküldeni.
2.AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes AT számára a szerz.telj.érdekében
gazdálkodó szerv(projekttársaság)létrehozását.
3.Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni,mely tart.a Kbt.68.§(4)szerinti összes adatot.
4.AT-nek nyilatkoznia kell:Kbt.66.§(2),(4),(6){nemleges tartalom esetén is}szerint.
5.Érétkelés:Kbt.76.§(2)c)szerint.Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa egyaránt:0-20 pont,kivéve a Fiatal
munkavállaló alkalmazása(fő)alszempont esetében:0-10 pont.Értékelés módszere:az
1.1-1.8.részszempont esetén relatív értékelés fordított arány.,a 2.1-2.17.részszempont esetén
egyenes arány., 3.1-3.4.részszempont esetén egyenes arány.Az egyes szempontokhoz kapcsolódó
részszempontok és súlyszámai a karakterkorlát miatt a dokumentációban szerepelnek.
6.321/2015.(X.30.)Korm.rend.28.§(3)alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képestszigorúbban állapította meg: III.1.3) M1) - M4)
7.AK a Kbt.71.§-aszerint biztosítja a HP lehetőségét azzal,h.nem rendel el újabb HP-t arra
vonatkozóan,ha a HP-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gaz.szereplőt von be az
eljárásba,és e gaz.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
8.a Vállalk.keretszerződésT a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.köti meg.
9.A IV.2.6) pont szerinti időtartam: 60 nap.
10.AK előírja ajánlati bizt.nyújtását,mértéke nettó 5.000.000 Ft. Az ajánlati biztosítékot a
Kbt.54.§(1)szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az AT választása szerinti módon, a
Kbt.54.§(2)-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az AK 10032000-00336066-00000017(IBAN: HU07
1003 2000 0033 6066 0000 0017, SWIFT: MKKBHUHB)számlájára kell megfizetni,mely esetben a
befizetést igazoló bizonylat egyszerű másolatát kell az ajánlatba csatolni.
11.FAKSZ:dr. Zsabokorszky Ágnes(00127)
12.Az ajánlatot 1papír alapú példányban kell benyújtani.AK előírja az eredeti példánnyal mindenben
megegyező elektronikus másolati példány benyújtását.Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további
információkat a dokumentáció tartalmazza.

13.Az ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását. Követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást v. nyilatkozatot eredetiben szükséges becsatolni
dokumentáció. Ajánlatkérő nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását elfogadja.
14.A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében
az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a
teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar
forintban megadott összegek tekintetben az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
15.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5)
bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
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): 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 § -ában
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (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

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt (6070/2018)
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 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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://menesbirtok.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: PPL Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 74-76. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Deli András
Telefon: +36 306022280
E-mail: drdeliandras@pplsolutions.net
Fax: +36 17002729
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menesbirtok.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: PPL Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 74-76. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Deli András
Telefon: +36 306022280
E-mail: drdeliandras@pplsolutions.net
Fax: +36 17002729
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menesbirtok.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: 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: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24450000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 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: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében az őszitavaszi búza növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:

24453000-4
24457000-2
24452000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Őszi-tavaszibúza Gyomírtás tritoszulfuron + floraszulam 78,72 kg + 5,919 kg
Őszi-tavaszibúza Gyomírtás metszulfuron-metil + tribenuron-metil + fluroxipir 2,062 kg + 2,062 kg + 42,873
kg
Őszi-tavaszibúza Szárszilárdítás klórmekvát 1371,75 kg
Őszi-tavaszibúza Gombaölőszer - lomb tebukonazol 270,375 kg
Őszi-tavaszibúza Gombaölőszer - lomb epoxikonazol + fenpropimorf 76,27 kg + 227 kg
Őszi-tavaszibúza Gombaölőszer - kalász prokloráz + tebukonazol + fenpropidin 454 kg + 227 kg + 340,5 kg
Őszi-tavaszibúza Gombaölőszer - kalász bromukonazol + tebukonazol 227,454 kg + 145,734 kg
Őszi-tavaszibúza Rovarölő lambda cihalotrin 15,9 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében az őszitavaszi árpa növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:

24453000-4
24457000-2
24452000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Őszi-tavaszi árpa Gyomírtás tritoszulfuron + floraszulam 4,373 kg + 0,33 kg
Őszi-tavaszi árpa Gombaölőszer - lomb tebukonazol 24,5 kg
Őszi-tavaszi árpa Szárszilárdítás mepiquat-klorid + prohexadion-kalcium 17,64 kg + 2,94 kg
Őszi-tavaszi árpa Rovarölő lambda cihalotrin 0,686 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a tavaszi
zab növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:

24453000-4
24452000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Tavaszi Zab Gyomírtás tritoszulfuron + floraszulam 2,9 kg + 0,219 kg
Tavaszi Zab Szárszilárdítás mepiquat-klorid + prohexadion-kalcium 17,64 kg + 2,94 kg
Tavaszi Zab Rovarölő lambda cihalotrin 0,686 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a
hibridkukorica növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:

24457000-2
24453000-4
24452000-7
24455000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Hibridkukorica Talajfertőtlenítő teflutrin 111,78 kg
Hibridkukorica Talajfertőtlenítő klórpirifosz 186,3 kg
Hibridkukorica Talajfertőtlenítő klórpirifosz 1214,4 kg
Hibridkukorica Gyomírtás izoxaflutol + ciproszulfamid 132,48 kg + 132,48 kg
Hibridkukorica Gyomírtás petoxamid + terbutilazin 1242 kg + 776,25 kg
Hibridkukorica Gyomírtás mezotrion + S-metolaklór + terbutilazin 87,75 kg + 877,5 kg +292,5 kg
Hibridkukorica Gyomírtás tembotrion + izoxadifen (+ dikamba) 215,6 kg + 107,8 kg + 698,2 kg
Hibridkukorica Gyomírtás klopiralid 26,4 kg
Hibridkukorica Gyomírtás etoxilált izodecil alkohol 396 kg
Hibridkukorica Gyomírtás glifozát (IPA só) 540 kg
Hibridkukorica Gombaölőszer piraklostrobin + epoxikonazol 242,3 kg + 91,1 kg
Hibridkukorica Gombaölőszer azoxistrobin + ciprokonazol 230 kg + 92 kg
Hibridkukorica Rovarölő klorantraniliprol 57,5 kg
Hibridkukorica Rovarölő klórpirifosz 2208 kg
Hibridkukorica Rovarölő lambda-cihalotrin + klorantraniliprol 28,75 kg + 57,5 kg
Hibridkukorica Rovarölő alfa-cipermetrin 69 kg
Hibridkukorica Rovarölő fenpiroximát 25 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a
takarmánykukorica növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:

24453000-4
24452000-7
24455000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Takarmánykukorica Talajfertőtlenítő klórpirifosz 80 kg
Takarmánykukorica Talajfertőtlenítő klórpirifosz 192 kg
Takarmánykukorica Gyomírtás dikamba + nikoszulfuron + mezotrion 54,75 kg + 17,52 kg + 26,28 kg
Takarmánykukorica Gyomírtás nikoszulfuron 28,08 kg
Takarmánykukorica Gyomírtás N oldat 684 kg
Takarmánykukorica Rovarölő klórpirifosz 384 kg
Takarmánykukorica Rovarölő alfa-cipermetrin 11,4 kg

Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a
silókukorica növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:

24453000-4
24452000-7
24455000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Silókukorica Talajfertőtlenítő teflutrin 6 kg

Silókukorica Gyomírtás dikamba + nikoszulfuron + mezotrion 46,125 kg + 14,76 kg + 22,14 kg
Silókukorica Gyomírtás N oldat 221 kg
Silókukorica Rovarölő klórpirifosz 236,160 kg
Silókukorica Rovarölő alfa-cipermetrin 3,69 kg
Silókukorica Gombaölőszer azoxistrobin + ciprokonazol 24,6 kg + 9,84 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a silócirok
növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:
24453000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Silócirok Gyomírtás S-metolaklór + terbutilazin 66,144 kg + 39,644 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a szója
növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:

24453000-4
24452000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Szója Gyomírtás flumioxazin 3,75 kg
Szója Gyomírtás bentazon+imazamox 57 kg + 2,66 kg
Szója Gyomírtás tifenszulfuron-metil 1,2 kg
Szója Gyomírtás bentazon 192 kg
Szója Gyomírtás quizalofop-P-etil 24 kg
Szója Érésgyorsító glifozát (IPA só) 675 kg
Szója Gyomírtás etoxilált izodecil alkohol 67,5 kg
Szója Rovarölő fenpiroximát 10 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a
napraforgó növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:

24457000-2
24453000-4
24452000-7
24455000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Napraforgó Talajfertőtlenítő klórpirifosz 50 kg
Napraforgó Gyomírtás dimetenamid-p + pendimetalin 42,5 kg + 50 kg
Napraforgó Gyomírtás tribenuron-metil 3,375 kg
Napraforgó Gyomírtás imazamox 27,5 kg
Napraforgó Gyomírtás quizalofop-P-etil 24 kg
Napraforgó Gombaölőszer azoxistrobin + ciprokonazol 59,2 kg + 23,68 kg
Napraforgó Rovarölő lambda cihalotrin 7,6 kg
Napraforgó Érésgyorsító glifozát (IPA só) 630 kg
Napraforgó Gyomírtás etoxilált izodecil alkohol 63 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a
cukorrépa növénykultúra vonatkozásában.
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:

24457000-2
24453000-4
24452000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Cukorrépa Gyomírtás dimetenamid-p 126,144 kg
Cukorrépa Gyomírtás metamitron 135,9 kg
Cukorrépa Rovarölő klórpirifosz 60,4 kg
Cukorrépa Gyomírtás kloridazon + quinmerak 54,36 kg + 9,06 kg
Cukorrépa Gyomírtás trifluszulfuron-metil 2,265 kg
Cukorrépa Gyomírtás etoxilált izodecil alkohol 27,18 kg
Cukorrépa Gyomírtás fenmedifam + dezmedifam + etofumezát 18,12 kg + 18,12 kg + 18,12 kg
Cukorrépa Gyomírtás etoxilált izodecil alkohol 27,18 kg
Cukorrépa Gyomírtás quizalofop-P-etil 9,06 kg
Cukorrépa Gombaölőszer difenokonazol + fenpropidin 15,1 kg + 56,625 kg
Cukorrépa Gombaölőszer mankoceb + bordói keverék 181,2 kg + 72,48 kg
Cukorrépa Gombaölőszer rézhidroxid 348,8 kg
Cukorrépa Gombaölőszer keserűsó 2343 kg
Cukorrépa Rovarölő dimetoát 36,24 kg
Cukorrépa Rovarölő alfa-cipermetrin 1,88 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a
tarlókezelés vonatkozásában.
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:
24453000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Tarlókezelés Tarlókezelés glifozát (IPA só) 2700 kg
Tarlókezelés Gyomírtás etoxilált izodecil alkohol 270 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági célú vegyipari termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében a ruderális
területek vonatkozásában.
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

24450000-3

További tárgyak:
24453000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, telephelye / Mezőhegyes
Ipartelep Vetőmagüzem, 03/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növénykultúra Kezelés Hatóanyag Mennyiség (hatóanyag)
Ruderális területek Gyomírtás glifozát (IPA só) 72 kg
Ruderális területek Gyomírtás metszulfuron-metil + tribenuron-metil 0,160 kg + 0,160 kg
Ruderális területek Gyomírtás pendimetalin 43,56 kg
Ruderális területek Gyomírtás etoxilált izodecil alkohol 21,6 kg
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az 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
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem 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:
A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap.
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) és (2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót
és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az
eljárás során következnek be.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a értelmében az ajánlattevőnek
az ajánlatában az ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum
kitöltése során a Kr. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni.
A Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 8. §-ban rögzítettek szerint, a nem
Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a
kizáró okok hiányát.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmtv.) 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 Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz
csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §)
Az ajánlattevő (közös 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 igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (nemleges
tartalommal is).
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1-16. §-ai.
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 közbeszerzési rész
vonatkozásában:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve
szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi rész esetében köteles csatolni
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven
belül teljesített, az alkalmasság M.1. pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott, a
közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak az ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolást [a Kr. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti esetben] legalább a
következő tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
- a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,
- a szerződés tárgya és mennyisége
- a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (kezdési és befejezési határidő év, hónap,
nap feltüntetésével),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette és a végzett
szolgáltatás szállítás osztható, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az
ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)(7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek.
Az alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módjai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbb.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb 6 éven
belül megkezdett és 3 éven belül teljesített referenciával, amely
- az 1. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 32kg fluroxipir hatóanyag-tartalmú
gyomirtó és/vagy 1000kg klórmekvát hatóanyag-tartalmú szárszilárdító;
- a 2. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 18kg tebukonazol hatóanyag-tartalmú
gombaölő;
- a 3. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 13kg mepiquat-klorid hatóanyag-tartalmú
gyomirtó;
- a 4. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 1600kg klórpirifosz hatóanyag-tartalmú
rovarölő és/vagy 900kg petoxamid hatóanyag-tartalmú gyomirtó és/vagy 900kg klórpirifosz
hatóanyag-tartalmú talajfertőtlenítő;
- az 5. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 130kg klórpirifosz hatóanyag-tartalmú
talajfertőtlenítő;
- a 6. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 130kg klórpirifosz hatóanyag-tartalmú
rovarölő;
- a 7. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 40kg S-metolaklór hatóanyag-tartalmú
gyomirtó;
- a 8. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 450kg glifozát (IPA só) hatóanyag-tartalmú
érésgyorsító;
- a 9. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 450kg glifozát (IPA só) hatóanyag-tartalmú
érésgyorsító;
- a 10. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 1500kg keserűsó hatóanyag-tartalmú
gombaölő;
- a 11. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 200kg etoxilált izodecil alkohol
hatóanyag-tartalmú gyomirtó;
- a 12. közbeszerzési rész tekintetében legalább összesen 50kg glifozát (IPA só) hatóanyag-tartalmú
gyomirtó
szállítására vonatkozott.

Ajánlatkérő a bemutatott, az ajánlattételi határidő lejártakor folyamatban lévő szerződés(ek)re
vonatkozó referencia/referenciák vonatkozásában kizárólag a teljesítésigazolással elismert
részteljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő kizárólag a referenciát a minimumkövetelményben meghatározott tárgy vonatkozásában
veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető
valamennyi rész esetében.
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 közbeszerzési rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítésigazolással elismert szállítást követően jogosult számlát
kiállítani. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint
átutalással 30 napon belül történik.
Ajánlatkérői fizetési késedelem: Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint.
Elszámolás, kifizetés, ajánlattétel pénzneme: HUF.
Kötbérek:
• késedelmi: késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértékének 2%-a/nap, de max. 20%;
• meghiúsulási (egyedi megrendelés): az egyedi megrendelés nettó ellenértékének 20%-a;
• meghiúsulási (a teljes szerződés esetén): a szerződés teljes nettó összértékének 20%-a.
Teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint, a szerződés teljes nettó összértékének 5%-a.
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: 2018/05/22 (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: PPL Solutions Kft. (1036 Budapest,
Lajos utca 74-76. 4. em.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint (6)
bek. alapján történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
1. Az ajánlatba csatolni kell
• a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap;
• a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
• a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat;
• a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat;
• az egységes európai közbeszerzési dokumentum;
• a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat.
2. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírójának
aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási mintáját az ajánlat
részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben
ajánlattevő (közös ajánlattevő), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet nem tartozik a 2013. évi V. tv. Harmadik részének hatálya alá, vagy személyes helyzete
alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha az
ajánlatba olyan ügyvéd 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. Amennyiben
az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, az ajánlatba csatolni kell teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a
nyertes ajánlattevők számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.
5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11)
bek. alapján 30 nap.
7. FAKSZ: dr. Deli András; lajstromszám: 01000
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Az értékelés módszere a legalacsonyabb ár [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont].
10. Az ajánlatba csatolni kell a megajánlott termék konkrét megnevezését, kiszerelését és
hatóanyag-tartalmát is tartalmazó beárazott kereskedelmi táblázatot.
11. Az ajánlatba csatolni kell valamennyi termék vonatkozásában a megajánlott termék forgalomba
hozatalára és felhasználására vonatkozó, a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet szerinti engedélyét.
12. A hirdetmény I.3) pontjában az Ajánlatkérő internetcíme került feltüntetésre.
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. §-ában
foglaltak 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:
2018/04/14 (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 (6141/2018)
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: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16602
Postai cím: Dózsa György út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Gémei György
Telefon: +3628561250
E-mail: info@zoldhid.hu
Fax: +3628561251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldhid.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zoldhid.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://www.dropbox.com/sh/z1cuxje1uh7dyeo/
AADoMV7jlUB0MFCBxWzU0oooa?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: ANPAST-DEBKÖZ Konzorcium kapcsolatártásra kijelölt konzorciumi tagja a
DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321

Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka (FAKSZ Dr. Kerekes Ferenc - lajstromszám:
00140)
Telefon: +3652502554
E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu
Fax: +3652502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ANPAST-DEBKÖZ Konzorcium kapcsolatártásra kijelölt konzorciumi tagja a DEBKÖZ
Közbeszerzés Tanácsadó (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka (FAKSZ Dr. Kerekes Ferenc - lajstromszám:
00140)
Telefon: +3652502554
E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu
Fax: +3652502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.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: az "ÉK Pest és Nógrád hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszer" kivitelezési és
tervezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45222100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az "ÉK Pest és Nógrád hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszer" kivitelezési és tervezési
feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
A II.1.1. és II.2.1 pontban megadott elnevezés teljes terjedelmében:
Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén,
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre” elnevezésű
KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 azonosítószámú projekt kivitelezési és tervezési feladatainak teljes körű
ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az "ÉK Pest és Nógrád hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszer" kivitelezési és
tervezési 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
45233228-3
45231400-9
45232410-9
71320000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU313 A teljesítés fő helyszíne: Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén a közbeszerzési dokumentációban
részletezett helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása
az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.
A beruházás célja, főbb mennyiségek:
A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor:
Nógrádmarcal 095/8 hrsz.

- Utóaprító beszerzés, beépítés, integrálás Min 8 t / óra és min. 48 t / nap (1 db. 8 órás műszaki figyelembe
vételével) kapacitás 0-50 mm szemcseméret
- Utóaprító tervezés, engedélyeztetés 1 db
- Jelenlegi utóaprító szakszerű elbontása és telephelyen belüli elhelyezése 1 db
- Utóaprító gép és beüzemelése, próbaüzem
Kerepes, 0115/2 hrsz
- 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletnek megfelelő B3 típusú nem veszélyes hulladéklerakó bővítés tervezés,
engedélyeztetés 1 db
- 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletnek megfelelő B3 típusú nem veszélyes hulladéklerakó bővítés kivitelezés
300.000 tömör m3 kapacitás, területelőkészítés: 1.175 m2, előkészítő földmunkák 35.500 m3, aljzat
kialakítás és szigetelés 9.780 m2, rézsű kialakítás és szigetelés 8.200 m2, geofizikai monitoring rendszer
kialakítása 19.450 m2, csurgalékvíz elvezetés kb. 600 fm.
- használatbavétel, próbaüzem
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési
dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt
adatok az irányadóak.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást 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 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai
tapasztalata 30
2 2.1./ AF III/1.3. M.2.1.-ben előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember - hull. gazd.-i projekt
során FIDIC szerinti szerz. teljesítésében szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó- max. 36 hó) 15
3 2.2./AF III/1.3. M.2.2.-ben előírt alk. köv. tekintetben bemutat. szake - a 266/2013 (VII.1.) Kr.
szerinti MV-VZ jogosult. megszerz. szükséges többlet tapasztalata (min. 0 hó- max. 36 hó) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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: KEHOP-3.2.1-15-2016-00020
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja: a beruházás célja Mo. egy területén egy hull.gazd.
rendszer megvalósítása, mely speciális tervezési-kivitelezési feladatok organizációs összehangolását teszik

szükségessé. A rendszer elemeinek egymásra épülése sem teszi lehetővé a földrajzilag ugyan különböző
helyeken tervezendő és megvalósítandó létesítmények megvalósítását.
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 igazol.-ban olyan gazd-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. 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 AT-nek (közös ajánlattétel esetén
külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés 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 Ajánlattevőnek azon alvállalkozó 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) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.Ajánlatkérő 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.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében 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. AK előírja a Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8.§ (1) pontját.
SZ.2. AK előírja a Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) pontját.
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.
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.
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 legalább a 450.000.000,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 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:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60
hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által
kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: Az ajánlatkérő a felhívás feladását
megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly
módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel
lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal);

- a teljesítés helyét;
- a 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 Ajánlattevői 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) 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.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadásátvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban 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.
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:
a) min. 100.000 tömör m3 szabad kapacitású 20/2006 (IV.5) KvVM rendeletnek megfelelő nem
veszélyes (B3) típusú hulladéklerakó építését
b) min. 1 db. kommunális hulladékfeldolgozó gép leszállítását és beüzemelését
c) hulladéklerakó és/vagy hulladékfeldolgozó technológia tervezési feladat ellátását is.
A fentiek szerinti minimumkövetelményeket legfeljebb 3 db szerződésből lehet teljesíteni. 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 10.
pontja szerinti MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati
idővel.
M.2.3) 1 fő gépészmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik hulladékgazdálkodási gépek
beüzemelése és/vagy üzemeltetése és/vagy karbantartása területén legalább 3 éves (36 hónapos)
tapasztalattal.
M2.4) 1 fő geotechnikai tervező aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti GT
szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,
vagy
környezetvédelmi szakértő szakember, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti
SZKV-1.1 hulladékgazdálkodási szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és
szakmai gyakorlati idővel.
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: 1 % / nap
Meghiúsulási kötbér: 25 %
Jótállás: 24 hónap
Teljesítési biztosíték: 5%
Jótállási biztosíték: 5%
Előleg: 50% . AK az előleg fizetését a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összegének 10 %-a és
a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték
adáshoz köti.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2),
Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.)
Tartalékkeret: nincs.
AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít. Az előleg elszámolása minden egyes számlában az
igénybe vett előleg arányával azonos mértékben kerül elszámolásra, ameddig az előleg teljes mértéke
jóváírásra nem került. Részszámla összegét ajánlatkérő által teljesítésig. elismert szerz.szerinti telj.
mértékének megfelelően kell meghatározni.
Utófinanszírozás, tám. intenzitás: a mindenkori TSZ szerint, AF feladásakor: 90,225563 %
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: 10:30 (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: 10:30 (óó:pp) Hely: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
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. értékelési szempont: a KH 21.12.2016i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás. Az 1. értékelési szempont 1.
és 2. részszempontja esetében a KH 21.12.2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. bb) pontja szerinti
egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.1. 36 hónap 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 6.000.000 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
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00340760-00000017 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.
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: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
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:
9. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) és f) pontját.
10. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
11. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is elfogadja.
12. AK tájékoztatja AT-t, hogy a 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 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. (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: 2100
Gödöllő, Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Dózsa György út 69.
14. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.
15. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői
megállapodást.
16. A nyertesnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek
megfelelő 100 M Ft/év és 20 M Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési
biztosítással (CAR) valamint 10 M Ft/év és 2 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. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.2 és M.2.4 alpontok szerinti szakembereknek
szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.
18. Egyéb szerződéskötési feltétel: MSZ EN ISO 14001 tanúsítvány.
19. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az Ajánlatkérő és Ajánlatkérő nevében eljáró az eljárás során
(adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud. A közbeszerzési
dokumentumokat ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves
figyelmüket az AD I. kötet 1.2. pontjára;
20. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt Ajánlatkérő 60 napos
ajánlati kötöttséget ért;
21. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
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: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
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 (6155/2018)
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: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Alsó u. 1-3.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: T. Mészáros András polgármester
Telefon: +36 23522300
E-mail: csehne@erd.hu
Fax: +36 23365340
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erd.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erd.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
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: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 azonosító-számú 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 Érd Város
térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 azonosítószámú projekt megvalósulá-sához 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 a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági
műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerez-hetőek 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-3.2.1-15-2016-00008 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: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Sas utca 2. ÉTH Érd és Térsége
Hulladékkezelési Nonprofit Kft telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Non-profit 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 megvaló-sításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintet-tel az elkülönített hulladékgyűj-tési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 azonosító-számú hulladékgazdálkodási projekt
(továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósu-lásához szükséges alábbi gyűjtő- és szállítójárművek
beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3 illetve N2 kategóriájú tehergépjárművek valamint O4 kategóriájú pótkocsik (Gyűjtő-, és szállító járművek)
az alábbiak szerint:
tétel (tí-pus) sor-száma tétel (típus) megnevezése mennyiség
(db)

1. Tömörítőlapos felépítményes hulladékgyűjtő jármű, min 20 m3-es felépítménnyel (Hátulsó töltésű
hulladékgyűjtő jármű, 3 tengelyes, 6x2 gyűjtőjármű) 7
2. Görgős (egykaros) konténeremelő felépítmé-nyes tehergépkocsi (6x2) rakodódaruval 2
3. Nyergesvontató 1
4. Kétkaros konténeremelő felépítményes teher-gépjármű (4x2) 1
5. Tömörítőlapos felépítményes hulladékgyűjtő jármű, min 8 m3-es felépítménnyel (Hátulsó töltésű
hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4x4 gyűjtőjármű) 2
6. Emelőhátfalas, platós szállítójármű (4x2) 1
7. Konténerszállító pótkocsi 2
8. Mozgópadlós félpótkocsi 1
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében be-szerezni.
Az 1. és 5. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű teher-gépjármű,
melyeknek kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmasnak kell lenniük.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helye-zését.
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 (Érd Megyei Jogú Vá-ros Önkormányzata) 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 elkez-deni és
annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal, hogy a 24 órán belüli időinterval-lum 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: tervezetten 2030 Érd, Sas utca
2. ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft telephelye, azzal, hogy amennyiben az eszközök
(leszállított áru) rendelkezésre állási helye illetve a létszám azt indokolja, Eladó (nyertes ajánlattevőként
szerződő fél) és Vevő (Ajánlatkérőként szerződő fél) egyeztetése szerinti más - az AK területe szerinti helyszín.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a
nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbe-szerzési dokumentumok
részét képező dokumentáció, 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 A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások
40
2 2.1. alszempont: Megajánlott 1-4. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag
fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
3 2.2. alszempont: A megajánlott 1-4. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid
kibocsátása (g/kWh) 7
4 2.3. alszempont: A megajánlott 1-4. 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 1-4. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibo-csátása
(g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
6 2.5. alszempont: A megajánlott 1-4. 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: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Érd Város térségében, különös tekin-tettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” KEHOP-3.2.1-15-2016-00008
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: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolá-sában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizá-ró okok
bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánla-tában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési do-kumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt pél-dányának benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyom-tatványt 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 ajánlattevő ajánlatában csatolja a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (321/2015.(X.30.)Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó
nyilatkozatot.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapaci-tásaira
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 dokumentu-mot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállal-kozók 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 ajánlatte-vőt,
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 a ”Kr.” 1. § (7) bekezdésére.
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 közbeszer-zési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési do-kumentum 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 aján-lattevő) csatolja
a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban veze-tett valamennyi
pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 15 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (a felhívás
feladásának napján már nem létező számlaszámok eseté-ben 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 csato-landók
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 napjától visz-szafelé számított
15 napnál 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 közbeszer-zés
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 ajánlat-tevő 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, pénz-forgalmi
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 kategóriá-jú felépítményezett
tehergépjármű és/vagy O4 kategóriájú pótkocsi szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele összesen nem érte el legalább az 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 közü-lük 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 fenn-álló 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 aján-lattevőnek (AT) az ajánlatában a
Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánla-tának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egy-séges európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelmények-nek.
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 meg-felelő módon, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személy-nek - 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 szüksé-ges
igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:.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 is-mertetése.
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 legfel-jebb 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 szerző-désnek
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 telje-sítette. 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 mennyi-ségi 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 meg-felelést. 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 al-kalmassági
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 7 db N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítására vonatkozó
referenciával (referenciákkal)

- amely(ek) magában foglalt(ak) legalább 5 db kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas
hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű szállítást
- amely(ek) körében sor került legalább egy olyan szerződés teljesítésére, mely ma-gában 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
20 % a kötbéralapra vetítetten.
- 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 biztosí-ték 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 89,887640 %.
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: 2018/05/31 (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: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (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. a Kbt. 71. § (6) bek. sz. korlátozást nem alk.2) Az alk. felt. és azok előírt igazolási módja a
minősített At. hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak.3) A Kbt. 135. § (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét,
hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; t. szerz. -mód.-t, változásbejelentést) nyújtott be.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a támog.-ra irányuló igény el nem fogadását, v. az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását v. amennyiben releváns a (TSZ) mód-ot v. vált. bej. el nem fogadását
olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére v. teljesítésére képtelenné
válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. a. az eljárást akkor is
eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz.pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül meg-kötésre,
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 max., a többi aj.
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.5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni
az AD szerint, mely tartalmazza a meg-ajánlott gépjárművek leírását olyan részletességgel, hogy
abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális paramétereknek való megfelelés. (AD V.
kötet Műszaki leírásában talál-ható táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet,
hogy amennyiben vala-mely 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 része-ként
kiadott részletes táblázatot kitöltve (AD II. kötet) a 2. értékelési részszempontra tett megajánlásai
alátámasztásaként, a gépj. 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 akkre-ditált 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. Ér-vénytelennek 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 kötelezett-ségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt
részletfeltételek szerint. AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!AK előírja,
hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként a az árazott költségv.hiánytalnul 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: Kbt. 148. §
előírásai szerint További információk folytatása:
6) Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft, teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén
Ajánlatkérő Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00338367-00000017 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 - készfi-zető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kö-töttség (60 naptári nap)
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.:AD I. kötet, I.17.
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 ajánlat-ban 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, típusú 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 egyenérté-kű”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. pont-jában megjelölt 2.
szervezet, azaz Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.
11) AK tájékoztatja AT-ket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz meg-ajánlása
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 meghatáro-zásra
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 kalku-lált 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.
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:
2018/04/14 (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 (6181/2018)
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: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám:
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, info@kaposmenti.hu
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposmenti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposmenti.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://www.dropbox.com/sh/q7b936q2ijnze3s/
AADcK8_jrE2Vmg3mtRj70zMda?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: ANPAST-DEBKÖZ Konzorcium kapcsolatártásra kijelölt konzorciumi tagja a
DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka (FAKSZ Dr. Kerekes Ferenc - lajstromszám:
00140)
Telefon: +36 52502554
E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu
Fax: +36 52507557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ANPAST-DEBKÖZ Konzorcium kapcsolatártásra kijelölt konzorciumi tagja a DEBKÖZ
Közbeszerzés Tanácsadó (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság képviseletében eljárva)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka (FAKSZ Dr. Kerekes Ferenc - lajstromszám:
00140)
Telefon: +36 52502554
E-mail: szenteczki.hajnalka@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.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: Vállalkozási szerződés keretében az "Kaposmenti hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő
rendszer" kivitelezési és tervezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45222100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében az "Kaposmenti hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszer"
kivitelezési és tervezési és tervezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
A II.1.1. és II.2.1 pontban megadott elnevezés teljes terjedelmében:
Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkészítő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 azonosítószámú projekt
kivitelezési és tervezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében az "Kaposmenti hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő
rendszer" kivitelezési és tervezési 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
45233228-3
45231400-9
45232410-9
71320000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása
az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.
A beruházás célja, főbb mennyiségek:
A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor:
- 1 db 48 m x 16 m -es acélszerkezetű csarnok, 1 db hídmérleg és informatikai rendszere Kaposvár,
- 2 db hulladékgyűjtő udvar és újrahasználati központ, a hozzá kapcsolódó közművekkel és infrastruktúrával
(Igal: 170 m2 épület,1100 m2 burkolat, Somogyjád: 170 m2 épület,750 m2 burkolat),
- 500 db Szemléletformáló tárolóegység

A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési
dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt
adatok az irányadóak.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást 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 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai
tapasztalata 30
2 2.1./ AF III/1.3. M.2.1.-ben előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember - hull. gazd.-i projekt
során FIDIC szerinti szerz. teljesítésében szerzett többlettapasztalat (min. 0 hó- max. 36 hó) 15
3 2.2./AF III/1.3. M.2.2.-ben előírt alk. köv. tekintetben bemutat. szake - a 266/2013 (VII.1.) Kr.
szerinti MV-É jogosult. megszerz. szükséges többlet tapasztalata (min. 0 hó- max. 36 hó) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-0009
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja: a beruházás célja Mo. egy területén egy hull.gazd.
rendszer megvalósítása, mely speciális tervezési-kivitelezési feladatok organizációs összehangolását teszik
szükségessé. A rendszer elemeinek egymásra épülése sem teszi lehetővé a földrajzilag ugyan különböző
helyeken tervezendő és megvalósítandó létesítmények megvalósítását.
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 AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazol.-ban olyan gazd-i szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. 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 AT-nek (közös ajánlattétel esetén
külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés 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 Ajánlattevőnek azon alvállalkozó 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) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.Ajánlatkérő 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.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében 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. AK előírja a Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8.§ (1) pontját.
SZ.2. AK előírja a Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) pontját.
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.
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.
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: 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): 2 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 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 követelmény).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr.
19. § (7)bekezdése is irányadó.
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 Kr. 1.§ (1) 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:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60
hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által
kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: Az ajánlatkérő a felhívás feladását
megelőző 5 évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly
módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel
lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítés helyét;
- a 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 Ajánlattevői 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) 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.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadásátvételére a felhívás feladását megelőző 60 hónapban 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.
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:
a) min. 1 db min. 450 m2-es acélszerkezetű csarnok építése
b) min. 1 db hulladékgyűjtő udvar és/vagy újrahasználati központ építése
c) új építmény kivitelezésére és/vagy meglévő építmény bővítésére és/vagy átalakítására irányuló
szerződés teljesítése során sor került magasépítési tervezés ellátására is.
A fentiek szerinti minimumkövetelményeket legfeljebb 3 db szerződésből lehet teljesíteni. 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.
M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.4) 1 fő környezetvédelmi szakértő szakember, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet szerinti SZKV-1.1 hulladékgazdálkodási szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
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: 1 % / nap
Meghiúsulási kötbér: 25 %
Jótállás: 24 hónap
Teljesítési biztosíték: 5%
Jótállási biztosíték: 5%
Előleg: 50% . AK az előleg fizetését a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összegének 10 %-a és
a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték
adáshoz köti.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2),
Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.)

Tartalékkeret: nincs.
AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít. Az előleg elszámolása minden egyes számlában az
igénybe vett előleg arányával azonos mértékben kerül elszámolásra, ameddig az előleg teljes mértéke
jóváírásra nem került. Részszámla összegét ajánlatkérő által teljesítésig. elismert szerz.szerinti telj.
mértékének megfelelően kell meghatározni.
Utófinanszírozás, tám. intenzitás: a mindenkori TSZ szerint, AF feladásakor: 89,873417 %
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: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
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. 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. értékelési szempont: a KH 21.12.2016i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás. Az 1. értékelési szempont 1.
és 2. részszempontja 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 600.000 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
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett
10039007-00338439-00000017 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.
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: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
9. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) és f) pontját.
10. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
11. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is elfogadja.
12. AK tájékoztatja AT-t, hogy a 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 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. (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 Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
14. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.
15. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői
megállapodást.
16. A nyertesnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek
megfelelő 100 M Ft/év és 10 M Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési
biztosítással (CAR) valamint 10 M Ft/év és 2 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. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.2., M.2.3., M.2.4., alpontok szerinti szakembereknek
szerz.kötésre rendelkezni kell a III.1.3. pontban megjelölt érvényes jogosultsággal.
18. Egyéb szerződéskötési feltétel: MSZ EN ISO 14001 tanúsítvány.
19. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint korlátlanul és teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az Ajánlatkérő és Ajánlatkérő nevében eljáró az eljárás során
(adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud. A közbeszerzési
dokumentumokat ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves
figyelmüket az AD I. kötet 1.2. pontjára;
20. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt Ajánlatkérő 60 napos
ajánlati kötöttséget ért;
21. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
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:
2018/04/14 (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 (6225/2018)
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: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Észak-Balatoni Térség Reg. Tel. Szilárdhulladék Kezelési Önk. Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK15439
Postai cím: Házgyári út 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Farkas László
Telefon: +36 88545116
E-mail: farkas.laszlo@tep.h
Fax: +36 88545116
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tep.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tep.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-3.2.1-15-2017-00014 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 Észak-Balatoni
közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 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-3.2.1-15-2017-00014 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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Észak-Balatoni Térség Reg. Tel. Szilárdhulladék
Kezelési Önk. Társulás
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
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 Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00014 azonosítószámú
hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges
alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség
(db)
1. Nyitott, szimmetrikus 5 m3-es acél konténer DIN 30720 szabvány szerint 14
2. Zárt, szimmetrikus 5 m3-es acél konténer DIN 30720 szabvány szerint 2
3. Nyitott, szimmetrikus 7 m3-es acél konténer DIN 30720 szabvány szerint 4
4. Zárt, szimmetrikus 7 m3-es acél konténer DIN 30720 szabvány szerint 2
5. Tömörítő présfej 5 m3-es tartállyal DIN 30720 szabvány szerint 4
6. Tömörítő présfej 10 m3-es tartállyal DIN 30720 szabvány szerint 2
7. 10 m3-es nyitott, görgős acél konténer DIN 30722 szabvány szerint 6
8. 20 m3-es nyitott, görgős acél konténer DIN 30722 szabvány szerint 4

9. 30 m3-es nyitott görgős acél konténer DIN 30722 szabvány szerint 10
10. 30 m3-es zárt, görgős acél konténer DIN 30722 szabvány szerint 8
11. 32 m3-es nyitott görgős acél konténer DIN 30722 szabvány szerint 13
12. 32 m3-es zárt, görgős acél konténer DIN 30722 szabvány szerint 3
13. 32 m3-es zárt acél tartály tömörítőgéphez DIN 30722 szabvány szerint 4
14. 120 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány
szerint 5500
15. 240 literes (kerekes) műanyag hulladékgyűjtő edény elkülönített gyűjtésre MSZ EN 840-1 szabvány
szerint 1200
16. 1100 literes, kerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-2 szabvány
szerint 180
17. Dupla falú szürke műanyag konténer 20
18. 60 l-es műanyag hordó 20
A DIN 30722 szabvány szerinti gyűjtőedények acélból
az MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-2 gyűjtőedények műanyagból vannak.
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 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.A 120 l hull.gyűjtőedények a min.elváráson(az edény sajáttömege azaz az
edénytest,fedél,tengely,kerekek együttestömege min7kg)túlmenően csak az edényt.és fedél
együtt.tömege eléri a7kg-t(igen/nem) 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: 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-3.2.1-15-2017-00014
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 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 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.
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:
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 140 000 000- 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 ajánlattevőnek 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.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása
során előírja a részletes információk megadását az EEKD IV. részében. A Kr. 3. § (3) bekezdése
alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t 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 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 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 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 3 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 6 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.
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 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 alkalmassági
minimumkövetelmények!
Folyatás: alkalmasság minimumkövetelményeinél
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 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 14-16. 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): 2
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 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 4000 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 900 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő konténerek esetében összesen legalább 100 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- Legalább 5 m3-es (azaz 5m3-es vagy annál nagyobb) acélkonténerek esetében összesen legalább
40 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val;
azzal, hogy legfeljebb egy szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből
(120 literes és/vagy 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy 1100 literes műanyag
hulladékgyűjtő konténer és/vagy legalább 5 m3-es acélkonténer) sor került legalább 5000 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) a 14-15.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 16. tétel tekintetében: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1; (4
kerekes lapos műanyag gyűjtőedények tekintetében)
a 1-6. tétel tekintetében DIN 30720 (acél konténerek tekintetében)
a 7-13. tétel tekintetében DIN 30722 (acél konténerek tekintetében)
európai szabványnak megfelelő - vagy azzal egyenértékű - tanúsítvány(okk)al.
M/2.2) a 4-16. tétel tekintetében: GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű -tanúsítással.
(acél konténerek esetében nem irányadó elvárás)
M.3. Alkalmatlan az AT, ha a 14-16. 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.
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 köt:alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes áruk(eszközök)nettó
vételára,mértéke:késedelem minden naptári napja után napi1,5% a kötbéralapra vetítetten,de össz.
legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár30%a
Meghiúsulási köt:a meghiúsulással érintett egyes áru(eszköz)szerinti nettó vételár 30%-a
Telj.bizt.(nettó vételár2%ának megfelelő összeg)
Jótállás:az adott áru leszállításától és annak átvételétől(résztelj-ek figyelembe vételével) számított min.12
hónap,az AT megajánlása szerint
Előleg igényelhető:max.50%+ÁFA
AK az előleg fizetését a szerz elszámolható összege 10%a és a folyósított előleg különbözetére jutó
támogatás összege von-ában előleg-visszafizetési biztosíték adáshoz köti
Részszámlázás:igen,szerz.tervezetben foglaltak szerint
A szerz.és a kifizetés pénzneme: HUF.
Kifizetésre vonatkozó jogsz-k:Ptk.6:130.§(1)-(2),Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek, 272/2014.(XI.5.)Kr.
Utófinansz.,támog. intenzitása a mindenkori TSZ szerinti,AF feladásakor89,964770%.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: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (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 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:1.000.000,- Ft. Teljesíthető a Kbt.54.§(2) alapján.Átutalás esetén Ajánlatkérő
OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748007-15589363-00000000 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) bek-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 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 ÉszakBalatoni Térség Reg. Tel. Szilárdhulladék Kezelési Önk.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) 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, 15. pont.
14)Nyertes AT szerz.kötéskor 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
15) Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó:HalupaAnett(00016)
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:
2018/04/14 (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 (6226/2018)
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: Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16569
Postai cím: Fő tér 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mágel Ágost, elnök
Telefon: +36 99515125
E-mail: magela@index.hu
Fax: +36 99515125
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.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:
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-3.2.1-15-2017-00017 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 Sopron
térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 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-3.2.1-15-2017-00017 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: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.
címe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014(XII.19)Kr-ben az NFP Nonprofit Kft. feladatai között nevesítésre került többek
között a2014-2020programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program(továbbiakban:KEHOP)terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbesz-i elj. tárgya:a„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Sopron térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,szállítási és előkezelő
rendszerre”elnevezésűKEHOP-3.2.1-15-2017-00017azonosítószámú hulladékgazdálkodási
projekt(továbbiakban:Projekt)keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gyűjtő-és
szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek valamint O4kategóriájú pótkocsik(Gyűjtő-,és szállító
járművek)az alábbiak szerint:
tétel(típus)sorszáma tétel(típus) megnevezése alap mennyiség (am)(db) opcionálismennyiség (om)(db)
1. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű,3tengelyes,6x2gyűjtőjármű am:2 om:1
2. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű,2tengelyes,4x2gyűjtőjármű am:1 om:0
3. Görgős(egykaros)konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (6x2) am:1 om:0
4. Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz am:1 om:2
AK új(nem használt,nem felújított)eszközöket kíván jelen elj keretében beszerezni.Az1-2.sz.gyűjtőjármű
típus tömörítő lapos felépítményes,hátulsó töltésű tehergépjármű.
Az AK az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális résztKbt.58.§(1)bek.alapján(AFII.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban,műsz-i 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 (Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás) köteles akként,h azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás(szerz-es vállalási ár)nem tartalmazza.
Hibaelhárítás:az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24órán belül
szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen(nyertes ajánlattevőként szerződő fél 24órán belüli
időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és
annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal,a24 órán belüli időintervallum munkanapok
figyelembe vételével értelmezendő.Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében
külön-külön,legalább2fő 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:9400 Sopron,Harkai domb 0466/31hrsz.A szerz tárgyát képező eszközökkel
kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket,valamint a nyertes AK feladatait és a szerződéses
feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció,műszaki leírás és
szerződéstervezet tartalmazza.
A megkötésre kerülő szerződés aPtk.6:231§-a szerinti adásvételi szerz(Fajta és mennyiség szerint
meghatározott dolog határidős adásvétele)AK a szerz teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét
nem biztosítja,ide nem értve az opciós tételek megrendelését
Amennyiben a dok bármelyik része vlmilyen gyártmányú,típusú, eredetű
dologra,eljárásra,védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,származásra v gyártási
folyamatra való hivatkozást tartalmaz,úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.
(X.30.)Kr.46.§(3)bek.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.alszempont: Megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos
üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
2 2.2. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid
kibocsátása (g/kWh) 7
3 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
4 2.4. alszempont: A megajánlott 1-3. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/
kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 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 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-3.2.1-15-2017-00017 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: 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. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései továbbá 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. 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 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 (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 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)..
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 vagy b) N3 kategóriájú felépítményezett
tehergépjárművek és O4 kategóriájú pótkocsik 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 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 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 három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján
a közbeszerzés tárgyából (a) N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek vagy b) N3
kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek és O4 kategóriájú pótkocsik szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 160 500 000,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 kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése:
A Kbt.67.§(1)bekezdése és a 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.
Ajánlatkérő a Kr.2.§(5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során
előírja a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében. A Kr.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.)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) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint
szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§ (4) bekezdés és Kr.21.§(1) bekezdés 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) bekezdése alapján Ajánlatkérő 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) bekezdés 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 Ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag
a referencia munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági
követelménynek való megfelelés 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
ATa az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetve 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 alkalmassági minimum 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 3 db N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítására vonatkozó
referenciával (referenciákkal) amely(ek) körében sor került legalább egy olyan szerződés
teljesítésére, mely magában foglalt legalább 2 db hulladékgyűjtő tömörítő lapos felépítményes, és/
vagy görgős (egykaros) 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:
Késedelmikötbér:alapja a késedelmes telj-sel érintett egyes tételek(járművek)nettó vételára,mértéke a
késedelem minden naptári napja után napi 1%a kötbéralapra vetítetten,de összesen max. a megajánlott
opcionális mennyiség nélkül számított teljes nettó vételár20%a
Meghiúsulásikötbér:a meghiúsulással érintett egyes járművek szerinti opcionális mennyiség nélkül számított
nettó vételár20%a
Jótállás:A leszállított eszközökre 12 hó
Előleg igényelhető:max.50%
AKaz előleg fizetését a szerződés elszámolható összegének10%a és a folyósított előleg különbözetére jutó
tám.összege vonatkozásában előlegvisszafizetési bizt.adáshoz köti.

Részszámlázás:eszközönként max.1db részszámla
A szerz. és a kifizetés pénzneme:HUF
A kifiz.során a Ptk.6:130.§(1)(2),a Kbt.135§(1),(5)(6)bek.és a272/2014(XI.5.)Kr. vonatkozó rendelk.-ei az
irányadók.Utófinan.,támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti,AF feladásakor:89,576525%
Szerzt biztosító mellékköt-ek 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: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (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 tám-ra
irányulóigényt(pályázatot;TSZ.módosítást,változásbejelentést)nyújtott be.AKtájékoztatjaATt,hogy a tám-ra 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 AKa szerződés megkötésére vagy teljesítésére
képtelenné válása okakénthivatkozhat.AKaKbt.53§(6)bek.ésaPtk.6:116.§(1)bek.alapján az
eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja,ha szerz.pénzügyi fedezetét bizt.TSZnem kerül
megkötésre,vagy 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)valamint a2.r.sz.2.1.és2.2.alsz. esetében
az ajánlati elemeket oly módon értékeli,hogy 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, hogy
a legjobb (legmagasabb megaj.tartalmazó)ajánlati tart.elemre a maxi.,a többi ajánlatra
pedig arányosan kevesebb pontszámot,az egyenes ar.módszerével osztjaki,KHútm.
(KÉ2016.évi147.szám)VI.pont1sz.mell.A.1.bb)pont.Az értékelés során adható pontszám alsófelső határa:0-100pont;0pontlegrosszabb,100pontlegjobb.AK az alapmenny. vonatkozásában
értékel.Részl:ADI
4)ATköteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dok.szerint,mely tart.a megajánlott gépjárművek
leírását olyan részletességgel,hogy abból megáll. legyen azAKáltal előírt mini.paramétereknek
való megfelelés(dok.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 dok.benyújtását kérheti ATrészéről(ennek körében:gyár-tói
igazolást,típusbizonyítványt vagy más egyéb,ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő
egyéb alátámasztást)ATtovábbá csatolni köteles szakmai ajánlata keretében a dokumentáció
részeként kiadott részletes táblázatot kitöltve(dokumentációI.1.mell.)a2.értékelési részsz-ra tett
megaj.alátámasztásaként, a gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és körny-i hatások
ismertetéseként.AK előírja továbbá,hogy 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 a mérési jegyzők. mért
adatokat tart.releváns részét kéri csatolni,melyből a megaj.szerinti adatok hitelesen visszaellhetőek.Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem a dok-ban meghat.műszaki leírásnak
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,hogy a szakmai ajánlaton túlATcsatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést
hiánytalanul kitöltve
5)Ajánlati biztosíték:1000000Ft,és az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.Teljesíthető:Kbt54§(2)alapján.Átutalás esetén AK MagyarÁllamkincstárnál vezetett
10033001-00338350-00000017 számú 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
6) A Kr.39.§(3)bek.szerinti rendelkezés:valamennyi alkalmassági feltétel szigorúbb
A további inf.-k a VI4.3)pontjában
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.:
7)AK alkalmazza aKbt.75.§(2)bekezdés e)pontját
8)Kbt.35.§(8)alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet(projekttársaság)
9)Közbesz.dok-ok elérhetők a felhívásI.3.pontjában megadott címen.A letöltés regisztrációt
követően lehetséges.A dok-kat ajánlatonként legalább egyAT-nek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt57§(2)bek)
10)AK tájékoztatja AT-t,hogy a321/2015.(X.30.)Korm.rend.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,tevre,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 Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási 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 N3 valamint O4 kategória alatt az 5/1990.(IV.12.)KöHÉM
rendelet2.§(9)bekezdés 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 az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott2hónap alatt az
ajánlattételi határidő lejártától számított60napot kell érteni.
17. FelelősAkkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Halupa Anett (lajstromszám:00166)
18.AK előírja a Kbt.66.§(6)bek szeinti adatok megadását az ajánlatban.
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:
2018/04/14 (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 (6231/2018)
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: Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth utca 85.
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU331
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:
Postai cím: Petőfi út 75.
Város: Encs
NUTS-kód: HU331
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): http://tarsulas.zoldzemplen.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 Felelőssé-gű 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): http://tarsulas.zoldzemplen.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: Adásvételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosító-számú 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:
Adásvételi 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 gyűjtő- és szállítójármű-vek 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: Adásvételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 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: 3860 Encs, Ipartelep 543/12. hrsz. és 3916
Bodrogkeresztúr 0172/33. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014.(XII.19.) Kormányrendeletben az NFP 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 hulladékgazd.-i rendszer fejlesztése az
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önk.Társ. és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-

kezelési Önk.Társ. területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 azonosítószámú projekt megvalósulásához
szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3 kategóriájú tehergépjárművek, M2 vagy M3 kategóriájú autóbusz valamint 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, 2 tengelyes, 4x2 gyűjtőjármű am:4 om:1
2.Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 3 tengelyes, 6x2 gyűjtőjármű am:4 om:1
3.Kétkaros konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (4x2) am:1 om:0
4.Egyéb hulladékszállító jármű - 6x6 bille-nőplatós tehergépkocsi am:1 om:0
5.Nyerges vontató am:1 om:0
6.Mozgópadlós (WF) félpótkocsi am:1 om:0
7.Egyéb járművek, gépek - konténerszállító pótkocsi am:1 om:0
8.Szatellit jármű am:1 om:1
AK új(nem használt, nem felújított)eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1-2. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergépjármű.
Az ajánlatkérő az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) be-kezdése alapján.
(AF.II.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia 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 kapcsolatos hatósági díjak(értve ez alatt:
illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére
AK-ként 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 AT-ként 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 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 figyelembe vételével.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint
a nyertes AT feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dok. részét képező
dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlattételi 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.)
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 1-5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag
fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
3 2.2. alszempont: A megajánlott 1-5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid
kibocsátása (g/kWh) 7
4 2.3. alszempont: A megajánlott 1-5. 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 1-5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibo-csátása
(g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
6 2.5. alszempont: A megajánlott 1-5. 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: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott
alapmennyiségek és az ott, tételenként meghatározott opciós mennyiségek szerinti (maximum
az ott jelölt mennyisé-gek 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 sze-rint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 azonosítószámú 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.4.3.14.
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 igazolá-sában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizá-ró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlatte-vőt,
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 ajánla-tában a
Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési do-kumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt pél-dányának benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyom-tatványt 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 kapaci-tásaira
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 dokumentu-mot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.

§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállal-kozók 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 hatá-lya alá.
Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megkül-dött
igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése ”Kr.” 1. § (7) bek. szerint.
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:
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 közbeszer-zési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési do-kumentum
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 aján-lattevő) csatolja
a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban veze-tett valamennyi
pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (a felhí-vás feladásának napján már nem
létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétel-lel) attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékeny-ségét, 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 csato-landók
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 Ajánlatké-rő 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 közbeszer-zés
tárgyából (N3 kategóriájú tehergépjárművek szállításából vagy N3 kategóriájú tehergép-járművek és
M2 kategóriájú autóbuszok és/vagy M3 kategóriájú autóbuszok és/vagy O4 ka-tegóriájú pótkocsik
szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - éven-kénti 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 minimumköve-telménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
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): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben
P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik, pénz-forgalmi
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 tehergépjárművek szállításából vagy N3 kategóriájú

tehergépjárművek és M2 kategóriájú autóbuszok és/vagy M3 kategóriájú autó-buszok és/vagy O4
kategóriájú pótkocsik szállításából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
összesen nem érte el legalább a 451.000.000,- 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 közü-lük 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 fenn-álló 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 aján-lattevőnek (AT) az ajánlatában a
Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánla-tának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egy-séges európai közbeszerzési dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelmények-nek.
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 meg-felelő módon, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személy-nek - 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 szüksé-ges
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) legjelentő-sebb
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 legfel-jebb hat éven
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontja
alapján
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) szállítás 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.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit telje-sítette. AK kizárólag
a ref.munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.és vizsgálata során. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet
kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, ab-ban az esetben a Kbt. 140.§
(9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelőd-jének referenciáival kívánja műszaki,

illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánla-tához az átalakulásra, jogutódlásának,
valamint a tevékenység folytatásának igazolására vo-natkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt al-kalmassági
minimumkövetelmények!
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 Ajánlattevő, 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 8 db N3 kategóriájú tehergépjárművek szállítására vonatkozó referenciával
(referenciákkal)
- legalább 4 db kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas hátulsó töltésű hulla-dékgyűjtő
jármű szállítására vonatkozó referenciával (referenciákkal).
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 számí-tott nettó vételár 20 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes járművek szerinti, opcionális meny-nyiség nélkül
számított 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 biztosí-ték 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: 89,884615%. 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: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, 1054
Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.
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:
1) AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2) Az alk feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzé-kébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 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 (leg-alább 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.
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 arányo-san 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. ese-tében 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.
5) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza
a megajánlott gépjárművek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható le-gyen
az AK által előírt minimális paramétereknek való megfelelés. (AD II. Kötet Műszaki le-írásában
található táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben
valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt ér-demlő alátámasztó
dokumentum benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt
vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek te-kintendő 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 üzemelte-tése 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 má-solatát, motortípusonként. AK a mérési jegyzőkönyv
mért adatokat tartalmazó releváns ré-szét kéri csatolni melyből a megajánlás szerinti adatok
hitelesen visszaellenőrizhetőek. 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 M.o.-i képviselet és/vagy valamennyi szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonat-kozó
kötelezettségek biztosításáról, a dokban foglalt részletfeltételek szerint.
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: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!
AK előírja, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott díjszámítási
táblázatot hiánytalanul kitöltve.

6) Ajánlati biztosíték: összesen 1 M 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 850 e Ft,-ot és Hernád
Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önk.-i Társ. Magyar Államkincstárnál vezetett
10027006-00338460-00000017 bankszámlaszámára további 150 e Ft-ot kell teljesíteni. Részletesen:ADI. kötet, I. fejezet, 17. pontja tart
7) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
A közb. dok.okat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállnak el kell
érnie az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.)
9) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak
szerint a NFP más AK nevében folytatja le a közbesz. 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. pont-jában megjelölt 2.
és 3. szervezet, azaz az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Ön-kormányzati Társulás és
Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
10) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz
megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján ér-vénytelen
11) AK a jelen eljárásban a meghatározott N3, M2 illetve M3 kategória valamint O4 kategória alatt
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdése szerinti járműkategóriát érti
12) A műszaki leírás körében általános jelleggel és általános követelményként meghatáro-zásra
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 kalku-lált teszt eredmény (DF
tényezővel korrigált végső teszt eredmény) figyelembe vételével vizsgálja, az EURO VI norma
adatok, mint vetítési (az összehasonlítás alapját 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 tekin-tetében vizsgált paraméterekre végzi el, így a 2.3.,
2.4. és 2.5. értékelési alszempontok esetében
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 szempontjá-ból 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
14) FAKSZT: dr. Pete Judit OO353
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 (6280/2018)
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: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK3135
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Hegedűs József
Telefon: +36 62530167
E-mail: hegedusjo@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hodmezovasarhely.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
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: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén”
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 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 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely
város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnev. KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 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: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén”
elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 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: HU333 A teljesítés fő helyszíne: HU333. Hódmezővásárhely, Klauzál u. 143.
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 Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási
és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítószámú hulladékgazdálkodási
projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő
edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség (db)
alap mennyiség (am) opcionális mennyiség (om)
1. 60 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 2 000 om: 1 000

2. 120 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 2 000 om: 1 000
3. 240 literes kerekes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint am: 500 om: 1 500
4. 1100 literes kerekes, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 szabvány
szerint am: 200 om: 100
5. 1100 literes, kerekes, horganyzott acél hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3 szabvány szerint am: 120
om: 0
6. 5 m3-es nyitott szimmetrikus konténer DIN 30720 szabvány szerint (önürítős) am: 30 om: 0
7. 32 m3-es nyitott, görgős konténer DIN 30722 szabvány szerint am: 10 om: 0
8. 10 m3-es tömörítő tartály DIN 30720 szabvány szerint am: 4 om: 1
9. 14 m3-es tömörítő tartály DIN 30720 szabvány szerint am: 4 om: 1
10. tömörítő présfej (a hozzá kapcsolódó tartály feleljen meg a DIN30720 szabványnak) am: 5 om: 5
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.
(az 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 30
2 2.1. 120l hulladékgy. edények az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain túlmenően, a minimum 2
tartó borda mellett minimum 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 (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-ot (i/n 10
5 3. Jótállás időtartama (hó) (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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Alapmennyiségen túl megh. került
az opc. tételek száma a Kbt.58§(1)bek. megf. AK a meghat. alapmenny. megrendelésére vállal
kötelezettséget, de fenntartja magának a jogot a megjelölt opciós menny. szerinti menny.(max.az
ott jelölt menny. szerinti db sz.-ig terjedően)eszköz további megrendelésére(egyoldalú írásbeli
jognyilatkozattal) folyt:VI.4.3)pont
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,szállítási és
előkezelő rendszerre” KEHOP-3.2.1-15-2017-00011
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 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.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
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); valamint amiből egyértelműen kitűnik, hogy 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 90 000 000 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.r. (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) bekezdése 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 ajánlattevők 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 ajánlatkérő 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, 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 adószemély 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
1-5. 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 Kr. 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 (több szerződéssel is teljesíthető), alábbi referenciamunká(kk)val:
Legalább
- 60 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 1 500 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 1 500 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 300 db szállítására
vonatkozó referenciá(kk)val; és
- 1100 literes műanyag és/vagy horganyzott acél hulladékgyűjtő konténerek esetében összesen
legalább 200 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
- minimum 5 m3-es (azaz 5m3-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 (60
literes és/vagy 120 literes és/vagy 240 literes és/vagy 1100 műanyag hulladékgyűjtő edény/konténer
és/vagy minimum 5 m3-es fém konténer) sor került legalább 2 000 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. § (1a) 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 6. és a 8-10. tétel tekintetében DIN 30720

a 7. tétel tekintetében DIN 30722
az 1-3. tétel tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
a 4. tétel tekintetében: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1;
az 5. tétel tekintetében: MSZ EN 840-3 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6;
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 1-5. 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 opc. menny. nélkül számított nettó vételár 30 %-a
Meghiúsulási kötbér:a meghiúsulással érintett egyes áru(eszköz) szerinti-opcionális menny. nélkül számítottnettó vételár 30%-a
Teljesítési biztosíték a nettó vételár 2 %-ának megfelelő összeg.
Jótállás:az adott áru leszállításától és annak átvételétől(azaz részteljesítések figyelembe vételével) számított
min. 12 hó, az AT megajánlása szerint.Előleg igényelhető:max. 50%+ÁFA.AK az előleg fizetését a szerződés
elszámolható összegének 10%-a és a folyósított előleg különbözetére jutó tám. összege vonatkozásában
előleg-visszafizetési bizt. adáshoz köti.
Részszáml.:igen,össz.max. 10 db(rész)számlaA szerz. és a kifizetés pénzneme:HUF.
Kifizetésre vonatkozó jogsz: Ptk.6:130.§(1)-(2),Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek.,272/2014.Kr
Szállítói fin
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: 2018/06/06 (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: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: 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 a Kbt.71. §(6) bek.szerinti korlátozást nem alkalmazza.
2)321/2015 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 támogatásra irányuló
igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását, a releváns
a Támogatási Szerződés(TSZ) mód. 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. sz. melléklete B. 1. a pontozás módszere, valamint az útmutató 1. sz. 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. AK az 1. r.sz. (Ár) tekintetében az
alapmenny. vonatkozásában értékel. 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 min. 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 AT 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.
6) Ajánlati biztosíték: 500.000,-Ft. Teljesíthető a Kbt.54.§(2)alapján. Átutalás esetén AK T
Hódmezővásárhely MJV ÖK-nak a TAKSZÖV BANK Electronic Banking fióknál vezetett
11500092-11079635-00000000 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 AF IV.2.6) pont. megadott 2 hó alatt az ajánlattételi határidő lejártától
számított 60 napot kell érteni!Részl.:ADI.I/17
AK előírja, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést
hiánytalanul kitöltve.
A további inf. az AF VI.4.3.) pontjában folyt.
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:
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 Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú,
típusú 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
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata.
12) 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.
13) 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, 15. pont
14) Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Pintér Kristóf (lajstromszám: 00936)
II.2.7) pont folyt.: (egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal) a szerződés szerinti jótállási kötelezettség
lejártának időpontjáig. Opciós lehívás esetén a teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiség
esetében meghatározott teljesítési időtartammal (azaz további 9 hónap) azzal, hogy előteljesítése ez
esetben is megengedett.
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:
2018/04/14 (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 (6345/2018)
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Róka Róbert környezetvédelmi referens
Telefon: +36 72533807
E-mail: roka.robert@ph.pecs.hu
Fax: +36 72224172
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.pecs.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/pecs_jarmu (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): http://www.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.pecs.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): http://www.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.pecs.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: Adás-vételi szerződés keretében KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 azonosító-számú 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:
Adásvételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város
területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű
KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és
szállítójárművek 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 KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 azonosítószámú projekt
megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek 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: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
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 Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 azonosítószámú projekt (továbbiakban: Projekt)
keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése az alábbi
mennyiségben:
N1, N2, N3 kategóriájú (felépítményezett) tehergépjárművek valamint O4 kategóriájú pótkocsik (Gyűjtő-, és
szállító járművek) az alábbiak szerint:
tétel (tí-pus) sor-száma tétel (típus) megnevezése mennyiség (db)
alap
(am) opció
(om)
1. Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű) am:4 om:0
2. Tömörítő lapos felépítményes kétkaros konténer-emelő felépítménnyel, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjár-mű)
am:1 om:0
3. Tömörítő lapos felépítményes, 2 tengelyes (4x2 gyűjtőjármű) am:10 om:0
4. Görgős konténer szállító tehergépkocsi am:1 om:1
5. Nyerges vontató am:1 om:1
6. Tömörítő lapos felépítményes min 4 m3-es, 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű) am:2 om:0

7. Tömörítő lapos felépítményes 7 m3-es, 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű) am:2 om:0
8. Tömörítő lapos felépítményes min. 10 m3-es, 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű) am:1 om:0
9. 3,5 t össztömegű tehergépkocsi am:2 om:0
10. Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz am:1 om:1
11. Mozgópadlós (WF) félpótkocsi am:3 om:0
12. Platós emelőhátfalas tehergépkocsi (4x2 tehergép-kocsi) am:1 om:0
13. Nagyteljesítményű útseprőgép am:1 om:0
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1-3., 7-8. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergépjármű.
Az AK az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bek. alapján. (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
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.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint
a nyertes AT feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a műszaki leírás és szerződéstervezet
tartalmazza.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
(az 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. alszempont: Megajánlott 1-5 tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos
üzemanyag fo-gyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
2 2.2. alszempont: A megajánlott 1-5 tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid
kibocsátása (g/kWh) 7
3 2.3. alszempont: A megajánlott 1-5 tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx)
kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
4 2.4. alszempont: A megajánlott 1-5 tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/
kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.5. alszempont: A megajánlott 1-5 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: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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-3.2.1-15-2017-00021
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 doku-mentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példá-nyának 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 kapaci-tásaira
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 dokumentu-mot a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalko-zók tekintetében, amelyek nem
vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) sze-rinti 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 kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás fel-adásának
napjánál.
AT legyen figyelemmel a Kr. 13. §-ában foglaltakra.
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 (felépítményezett tehergépjárművek vagy felépítményezett tehergépjárművek és 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 (felépítményezett tehergépjárművek vagy felépítményezett
tehergépjárművek és O4 kategóriájú pótkocsi szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 700.000.000,- 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 aján-lattevőnek (AT) az ajánlatában a
Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánla-tának benyújtásakor a közbeszerzési

dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egysé-ges 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 meg-felelő módon, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személy-nek - 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 szüksé-ges
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) legjelentő-sebb
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 legfel-jebb 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 tár-gya
és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szer-ződésnek
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 telje-sítette. 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 mennyi-ségi 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 meg-felelést. 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 12 db N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítására vonatkozó
referenciával (referenciákkal)
amely(ek) körében sor került legalább egy olyan szerződés teljesítésére, mely magában foglalt
legalább 5 db hulladékgyűjtő tömörítő lapos 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%
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: eszközönként max. 1 db részszámla.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetés során vonatkozó jogszabályok: 2017. évi CL. tv. 260. §, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (5)-(6)
bek., 272/2014. (XI.5.) Kr.. Utófinanszírozás. 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: 2018/05/23 (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: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. emelet 13.
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
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a Kbt. 71. § (6) bek. 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, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy ha releváns a
Támogatási Szer-ződés (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.
Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüg gesztő 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 ADI-II kötet szerint, mely tartalmazza a
megajánlott gépjárművek
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 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.
AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!
AK előírja, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést
hiánytalanul kitöltve.
5) Ajánlati biztosíték: 1 m Ft, a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén AK
10024003-00336255-00000110 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Részl:ADI. kötet, I. fejezet,
17. pontja tartalmazza.
6)A 321/2015. (X.30.) KR. 39. § (3) bek.: valamennyi alkalmassági feltétel szigorúbb.
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. §
előírásai szerint
További információk folytatása:
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 az Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a
Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) KR-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 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
11) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, 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 N1, N2, N3 valamint O4 kategória alatt 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d)-f) és j) pontja 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 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-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) AK felhívja a figyelmet, hogy az AF II.1.5., II.2.6. pontjában meghatározott összeg kizárólag
hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre.
15) 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.
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:
2018/04/14 (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

Oktatási Hivatal (5935/2018)
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: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 13742426
E-mail: kozbeszerzes@oh.gov.hu
Fax: +36 13742477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oh.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oh.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.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: +3612251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +3612251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oeszy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oeszy.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: +3612251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +3612251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oeszy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oeszy.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: Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje keretében - 2
részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98110000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében „Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú
kiemelt projektje keretében - 2 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 295.275.591 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: „Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje keretében - 1.
rész”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

98110000-7

További tárgyak:

98113000-8
80000000-4
80500000-9
80530000-8
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU231, HU332, HU311, HU333, HU211, HU221, HU321, HU312, HU322,
HU212, HU313, HU232, HU323, HU233, HU213, HU223 A teljesítés fő helyszíne: Műszaki
specifikáció 2. számú mellékletében szereplő intézmények, illetve az intézmények 60 km-es körzete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Ajánlatkérő) az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú,
„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című kiemelt uniós projekt
(továbbiakban: Projekt) megvalósítója.
A Projekt célja olyan óvodai intézményhálózat létrehozása, amelynek résztvevői az esélyteremtő nevelési
eljárásokat eredményesen alkalmazzák, és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni, mindezzel
hozzájárulva a hátránykompenzáló képesség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok
mérsékléséhez. Ehhez kapcsolódóan Ajánlatkérő feladata a programba bevont óvodák hátránykompenzáló
szerepének, ezen belül a pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztést szolgáló tevékenységeknek a
támogatása. A pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztést támogatják a jelen közbeszerzés keretében
beszerezni tervezett szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások is.
A beszerzés tárgya: Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje
keretében - 1. rész
A beszerzés célja: Jelen közbeszerzési eljárás célja pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői
és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
A megvalósítandó tevékenységek:
• Pedagógiai Fejlesztő Fórum megszervezése és lebonyolítása - Ismeretnyújtás műhelymunka keretében
óvodapedagógusok számára
• Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztő folyamat szakértői kontaktórás támogatása - Egyéni vagy
csoportos tanácsadás óvodapedagógusok, szülők számára
- Esetmegbeszélő csoportok vezetése, amelyben a kontaktórás támogatást megvalósító szakértőn túl
pedagógusok és szülők vehetnek részt - a fejlesztésben előtérbe helyezett tartalmi területekre vonatkozóan
- Az óvodapedagógus támogatása: a 3-6 éves gyermekek körében végzett megfigyelésen alapuló
állapotfelmérésben, fejlesztési lehetőségek megfogalmazása
- Óvodapedagógusok módszertani támogatása: tartalmi területekhez kapcsolódóan csoportfoglalkozás
tartása 3-6 éves gyermekek számára, foglalkozás megbeszéléssel
• Összegző jelentés készítése a pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztőfolyamat eredményeiről
A megvalósítandó tevékenységek célja:
• A pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés támogatása szakértők bevonásával
• A gyermekek személyre szabott, pedagógiai szükségleteihez, sajátosságaihoz igazodó prevenciót jelentő
differenciált fejlesztéséhez szükséges óvodapedagógusi szakmai kompetenciák erősítése
• Az óvodapedagógusok és szülők ez irányú munkájának és együttműködésének támogatása

A megvalósítandó tevékenységek célcsoportja: Elsődleges célcsoport az EFOP-3.1.3-16-2016-00001
pályázat keretében az Oktatási Hivatallal együttműködést vállalt közel 570 óvoda óvodapedagógusai és
ellátott gyermekközössége, különös tekintettel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekekre, valamint e gyermekek szülői közösségére.
A szerződés keretösszege:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege nettó
242.362.205,- Ft+ÁFA, azaz nettó Kettőszáznegyvenkettőmillió-háromszázhatvankettőezer-kettőszázöt
Forint plusz Általános forgalmi adó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó keretösszegtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb -30%-kal eltérni,
így a keretszerződés terhére legalább nettó 169.653.543,- Ft + ÁFA, azaz Egyszázhatvankilencmillióhatszázötvenháromezer-ötszáznegyvenhárom forint plusz Általános forgalmi adó értékben kerül sor eseti
megrendelés lehívására.
A teljes keretösszeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.
Karakterkorlátozásra tekintettel az ajánlati felhívás jelen II. 2. 4) pontja teljes terjedelemben a közbeszerzési
dokumentum II.6. pontjában olvasható.
Tervezetten 165 db Pedagógiai Fórum megrendezése
Tervezetten összesen 34.200 szakértői óra
(az 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 terv 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: 242.362.205,- Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Projekt fizikai befej. dátuma terv.
dátum, melyet a P. tám. szerződése rögzít. Amennyiben a P. fiz. befej. dátuma módosul, úgy a szerz.
időtartam a P. fizikai befej. módosított dátumáig, ill. a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik.
Erről AK haladéktalanul írásban értesíti az AT-t, megjelölve értesítésben az új záró dátumot. Jelen
körülmény a Kbt. 141.§ (4)bek. a) pont szerinti mód-nak minős.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés
keretösszege nettó 186.432.465 Ft + ÁFA (egyszáznyolcvanhatmillió-négyszázharminckettőezernégyszázhatvanöt forint plusz ÁFA), azaz bruttó 236.769.231 Ft (kettőszázharminchatmillióhétszázhatvankilencezer-kettőszázharmincegy forint), melytől Ajánlatkérő jogosult +(plusz) 30%-kal
eltérni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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-3.1.3-16-2016-00001

II.2.14) További információ:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 2018. augusztus 31. napja kezdő időpont
a szerződéskötés tervezett időpontja, azzal, hogy amennyiben a szerződéskötésre bármely okból később
kerülne sor, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkettő fél által történő aláírásának a
napja.
II.2.1)
Elnevezés: Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje keretében - 2.
rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

98110000-7

További tárgyak:

98113000-8
80000000-4
80500000-9
80530000-8
80570000-0
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU231, HU332, HU311, HU333, HU211, HU221, HU321, HU312, HU322,
HU212, HU313, HU232, HU323, HU233, HU213, HU223 A teljesítés fő helyszíne: Műszaki
specifikáció 2. számú mellékletében szereplő intézmények, illetve az intézmények 60 km-es körzete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Ajánlatkérő) az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú,
„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” című kiemelt uniós projekt
(továbbiakban: Projekt) megvalósítója.
A Projekt célja olyan óvodai intézményhálózat létrehozása, amelynek résztvevői az esélyteremtő nevelési
eljárásokat eredményesen alkalmazzák, és képesek azokat más óvodákkal is megismertetni, mindezzel
hozzájárulva a hátránykompenzáló képesség hatékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok
mérsékléséhez. A pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztést támogatják a jelen közbeszerzés keretében
beszerezni tervezett szakértői és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások is.
A beszerzés tárgya: Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.3-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projektje
keretében - 2. rész
A beszerzés célja: Jelen közbeszerzési eljárás célja a pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztéshez szakértői
és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése, ezen belül pedig a pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés
hatékonyságát növelő kiégés elleni prevenciós tréning óvodapedagógusok számára történő megszervezését
és lebonyolítását biztosító szolgáltatások beszerzése.
A megvalósítandó tevékenységek:
Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés hatékonyságát növelő kiégés elleni prevenciós tréning
megszervezése és lebonyolítása a projektben együttműködő partnerintézmények bevont óvodapedagógusai
részére.
A megvalósítandó tevékenységek célcsoportja: Az elsődleges célcsoport az EFOP-3.1.3-16-2016-00001
projekt keretében az Oktatási Hivatallal együttműködést vállalt óvodák óvodapedagógusai. A projektbe
bevont óvodák a Műszaki specifikáció 2. számú mellékletben kerültek felsorolásra.
Megvalósítandó tevékenység:
Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztés hatékonyságát növelő kiégés elleni prevenciós tréningek
megszervezése és lebonyolítása óvodapedagógusok számára 2019. és 2020. év nyári időszakában.
Ehhez kíván Ajánlatkérő hozzájárulni egyéni érdeklődés alapján óvodapedagógusok (óvodában pedagógus
munkakört betöltő személyek) részére 2*30 órás (1 tréningóra alatt 45 perc értendő) kiégés elleni prevenciós
tréninggel.
A tréning meghirdetése, a résztvevők körének bevonása Ajánlatkérő felelőssége. A pontos létszámot a
tréninget megelőző 30. nappal Ajánlatkérő átadja Ajánlattevőnek.
A tréningeken a résztvevők számára a részvétel ingyenes. Ajánlattevőnek kell biztosítania a tréning
tematikáját, a foglalkozások vezetéséhez a trénereket, a tréning helyszínét, a tréning lehetséges
eszközigényét, a résztvevők szállását és ellátását, útiköltségét a műszaki specifikációban részletezettek
szerint.

A kiégés elleni prevenciós tréningeket kettős vezetéssel szükséges megvalósítani: vezető tréner, és
vezetőtréner trénertársa.
A tréningek egymást követő két évben kerülnek megrendezésre, és szükségszerűen egymásra épülnek.
A foglalkozások tematikáját, a szakemberek és a tervezett helyszínek bemutatását a Szakmai tervnek kell
tartalmaznia.
A szerződés keretösszege:
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés keretösszege nettó 52.913.386,Ft +ÁFA, azaz nettó Ötvenkettőmillió-kilencszáztizenháromezer-háromszáznyolcvanhat Forint plusz
Általános forgalmi adó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó keretösszegtől Ajánlatkérő jogosult legfeljebb -30%-kal eltérni,
így a keretszerződés terhére nettó 37.039.370,- Ft + ÁFA, azaz nettó Harminchétmillió-harminckilencezerháromszázhetven Forint plusz Általános forgalmi adó értékben kerül sor eseti megrendelés lehívására.
A teljes keretösszeg erejéig Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles eseti megrendelők kiadására.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.
Karakterkorlátozásra tekintettel az ajánlati felhívás II. 2. 4) pontja teljes terjedelemben a közbeszerzési
dokumentum II.6.) pontjában olvasható.
(az 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 terv 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: 52.913.386,- Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Projekt fizikai befej. dátuma terv.
dátum, melyet a P. tám. szerződése rögzít. Amennyiben a P. fiz. befej. dátuma módosul, úgy a szerz.
időtartam a P. fizikai befej. módosított dátumáig, ill. a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodik.
Erről AK haladéktalanul írásban értesíti az AT-t, megjelölve értesítésben az új záró dátumot. Jelen
körülmény a Kbt. 141.§ (4)bek. a) pont szerinti mód-nak minős.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés
keretösszege nettó 40.702.604 Ft + ÁFA (negyvenmillió-hétszázkettőezer-hatszáznégy forint plusz
ÁFA), azaz bruttó 51.692.307 Ft (ötvenegymillió-hatszázkilencvenkettőezer-háromszázhét forint
melytől Ajánlatkérő jogosult +(plusz) 30%-kal eltérni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:
Mennyiség:
Tervezetten összesen 28 csoportban 240 fő számára kiégés elleni tréning megszervezése és
lebonyolítása.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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-3.1.3-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 2018. augusztus 31. napja kezdő időpont
a szerződéskötés tervezett időpontja, azzal, hogy amennyiben a szerződéskötésre bármely okból később
kerülne sor, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél által történő aláírásának a
napja.
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:
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) bek. foglalt kizáró
okok fennállnak.
A 62. § (1) bek. 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) 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) 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. rend. (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a
2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót
ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rend. 8.§, 10. §, 12.
§-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a
Korm. rend. 1-4. §, 6-8.§, 10.§, és 12. § - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak.
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírt, a Korm. rendelet 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően
kért módon kitöltött formanyomtatványt.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8. §. 10.
§ és 12. §-aiban meghatározott módon kell igazolni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n), p) és q) 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 Kbt.ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §).
Karakterkorlátozásra tekintettel az ajánlati felhívás III. 1. 1.) pontja teljes terjedelemben a
közbeszerzési dokumentum II. 6. pontjában olvasható.
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. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5-7. §-nak és az ajánlatkérő által
a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem
kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk
megadását. 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 pénzügyi, gazdasági alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm.
rendelet 19. §-ában meghatározott módon kell igazolni.
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 ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására - az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására - az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
Valamennyi rész tekintetében:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménynek az ajánlattevő cégkivonatában szereplő összes pénzforgalmi
jelzőszámáról az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi kiállított igazolását
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: - 30 (harminc) 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.
Ajánlatkérő elfogadja a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő 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 alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében
Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel bármely
számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint pénzforgalmi számláján
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban:
(I.) 30 (harminc) napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK folytatása:
A Kbt. 65.§ (8) bekezdés 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.
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 (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. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (5) bekezdését alkalmazza az alkalmasság
megállapítása során. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a 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, az ajánlati felhívás III.1.2. pontjaiban foglaltak szerint.
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 tekintetében:
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) 5-7. §-nak és az ajánlatkérő által
a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem
kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk
megadását.
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 követelményeknek.
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm.
rendelet 21-25. §-aiban meghatározott módon kell igazolni.
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.
Valamennyi rész tekintetében az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására
- az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására - az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb összesen legalább
a) 1. rész: 2000 óra köznevelési területen végzett pedagógiai tevékenység hatékonyságát támogató
tanácsadás ellátására és/vagy mentorálás ellátására és/vagy ezek minőségbiztosítására vonatkozó
referenciáinak igazolását vagy nyilatkozatot.
b) 2. rész: 10 db humánszolgáltatási [pl. szociális, egészségügyi, pedagógiai, nonprofit] területen
végzett kiégés elleni és/vagy önismereti tréning ellátására vonatkozó referenciáinak igazolását vagy
nyilatkozatot.
M.2. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek végzettségének vagy képzettségének ismertetését a képzettséget/végzettséget
igazoló dokumentumok, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt
szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen: a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által
a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a 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 legalább teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy
tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan
megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott
szakember gyakorlati idejébe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:

M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik
szerződésszerűen teljesített, összesen legalább
a) 1. rész: 2000 óra köznevelési területen végzett pedagógiai tevékenység hatékonyságát támogató
tanácsadás ellátására és/vagy mentorálás ellátására és/vagy ezek minőségbiztosítására vonatkozó
referenciával.
b) 2. rész: 10 db humánszolgáltatási [pl. szociális, egészségügyi, pedagógiai, nonprofit] területen
végzett kiégés elleni és/vagy önismereti tréning ellátására vonatkozó referenciával.
Az előírt referenciakövetelménynek való megfelelés több szerződéssel is teljesíthető.
M.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel a szerződés
teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1. rész:
M.2.1.
a) legalább egy (1) fő logopédia szakirányon végzett, felsőfokú gyógypedagógus végzettségű
szakemberrel, aki legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik a 3-6 éves
gyermekek logopédiai fejlesztésében;
b) legalább egy (1) fő felsőfokú pszichológus végzettségű szakemberrel, akik legalább 3 éves (36
hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik a 3-6 éves gyermekek pszichológiai fejlesztésében;
c) legalább egy (1) fő felsőfokú szociálpedagógus vagy szociális munkás végzettségű szakemberrel,
aki legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik köznevelési intézmény és
család kapcsolati egyensúlyának alakításában.
2. rész:
M.2.2.
a) legalább három (3) fő felsőfokú pszichológus vagy pszichopedagógus vagy mentálhigiéniés
szakember végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai
tapasztalattal szakterületén, és legalább 5 db kiégés elleni és/vagy önismereti tréning vezetésére
vonatkozó csoportvezetői gyakorlattal, melyek közül legalább 2 db köznevelés területén dolgozó
célcsoport körében valósult meg.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK folytatása:
Ajánlattevők a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó
ajánlattevői nyilatkozatot kötelesek csatolni.
Az M.1. és M.2. pontban előírt alkalmassági követelménynek 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.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül.
Ajánlatkérő elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű
nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 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, illetve szakmai
alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Karakterkorlátozásra tekintettel az ajánlati felhívás III. 1. 3. ) pontja teljes terjedelemben a
közbeszerzési dokumentum II.6. pontjában olvasható.
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:

Vmennyi rész tek
Elszámolás, ajánlat, szerz. pénznem:Ft
AK előleget nem biztosít
Nyertes AT eseti megrendel-ként jogosult 1 db számla benyújt.
Nyertes AT az eseti vállalk. díjra a telj.ig. követően kiállított,AK által befogad. szla ellenében jogosult,
melynek fiz. hat.ideje a befog. szla kézhezvét. szám. 30 nap.
Az eseti megrendel. esetén az AKként szerződő fél a szerz. telj. elism. v. az elism. megtagad. legkés. az
ATként szerz. fél teljesítésétől v. az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvét. szám. 15 napon belül írásban
köt. nyil.
Az ellenszolg. telj. vmennyi számla von. a Ptk. 6:130. § (1)(2) bek., Kbt. 135. § (1)(6)(11) bek. alapján a
számla kézhezvét. szám. 30 napon belül ker. sor.
Az elj. fin. az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 proj. keret., az EU finansz., tám-ból tört. Tám. intenz. 100%.
Projekt fiz. befej. terv. időp. 2020.09.30.
Szerz. bizt. mellék
Vmennyi rész tek
Késedelmi, hib. telj., meghiúsulási kötb.
Karakterkorl. tek. a III.2.2pont teljes terj. a közb. dok. II.6. 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: 2018/06/13 (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: 2018/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft, 1133 Budapest,
Feszty Árpád utca 4., V/18.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 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
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 ajánlatában 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/eljarasok.html
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) bekezdésében foglaltak,
tehát az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők regisztrációs igényüket kötelesek fax útján,
vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása
alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt
módon megküldeni ajánlatkérő részére.
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.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
3. Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
4. Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtandó.
5. Benyújtandó a Kbt. 66. § (6) bekezdés (a)-b) pont szerinti nyilatkozat.
6. 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 gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai
alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjaiban foglaltak
szerint.
7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.
8. 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.
9. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére
11. 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 (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.
12. Benyújtandó eredetiben a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat.
13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
14.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.
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: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
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). folyt.:
15. Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az ajánlata elektronikus formában
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti)
példánnyal megegyezik. Az elektronikus és a papír alapú példány eltérése esetén ajánlatkérő a papír
alapon benyújtott ajánlatot tekinti irányadónak.
16. A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Zsinka-Tóth Beáta (lajstromszám: 00091) felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem
alkalmazza.
18. Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott
gazdasági szereplők részére.
19. 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 több - eredetileg az ajánlati felhívásban szereplő - adatot Ajánlatkérő a
dokumentációban volt kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken hivatkozással kerültek
megjelölésre.
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő
lejártától számított 60 nap (folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel).

21. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy
a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
22. Nem rendel el ajánlatkérő újabb hiánypótlást, 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.
23. Az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és ajánlattevő közötti mindennemű
kapcsolattartás kizárólag magyar nyelven történik.
24. Ajánlatkérő az 1. és a 2. rész esetén a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat
kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti
pontszámot:
1. rész esetén:
Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. melléklet A. 1. ba) pontja
szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 2. értékelési részszempont esetén a fentebb 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.
2. rész esetén:
Az 1. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. melléklet A. 1. ba) pontja
szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 2. értékelési részszempont esetén a fentebb 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.
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: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
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

Pannon Egyetem (5737/2018)
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: Pannon Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06088
Postai cím: Egyetem utca 10.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 88624537
E-mail: kancellaria@uni-pannon.hu; beszerzes@almos.uni-pannon.hu
Fax: +36 88624504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-pannon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-pannon.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.uni-pannon.hu/index.php/640-alapdokumentumok,kozerdeku-adatok/4277-kozbeszerzesi-eljarasok-dokumentumai-2018 (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: Auctor Alfa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 7/C I. em. 3.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Oszterné dr. Ónodi Andrea felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00979)
Telefon: +36 306656804
E-mail: auctor.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 88624504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-pannon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-pannon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Pannon Egyetem Kancellári Kabinet
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egyetem u. 10. B aula épület I. emelet 112.
Város: Veszprém

NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 88624537
E-mail: beszerzes@almos.uni-pannon.hu
Fax: +36 88624504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-pannon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-pannon.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: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Felhőkondenzációs magszámláló, ködvíz gyűjtő és köd monitor beszerzése a Pannon Egyetem
részére GINOP-2.3.2-15-2016-00055 azonosító számú projekt keretében
Hivatkozási szám: EU-VBF-M21-2-2018
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:
Adásvételi szerződés: 1 db felhőkondenzációs magszámláló, 1 db ködvíz gyűjtő és 1 db köd monitor
beszerzése szállítása és üzembe helyezése a Pannon Egyetem részére a GINOP -2.3.2-15-2016-00055
azonosító számú projekt keretében.
A 321/2015.(X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése irányadó valamennyi részajánlattételi körben.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes specifikációját, minőségi és
funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet és műszaki
leírás tartalmazza. Ajánlattevő teljesítéssel kapcsolatos feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban
és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.
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: Adásvételi szerződés 1 db felhőkondenzációs magszámláló beszerzésére
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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db felhőkondenzációs magszámláló beszerzése, szállítása, üzembe helyezése és oktatás az alábbiakban,
valamint a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában meghatározott műszaki paraméterekkel
1 db felhőkondenzációs magszámláló. Műszaki követelmények:
- Mérési paraméterek: telítés utáni részecskeméret tartomány legalább: 0,75 mikrométer, legalább 15
mérettartomány, mintavételezési gyakoriság: legalább 1 sec (1Hz), változtatható túltelítettségi tartomány:
legalább 0,1%, gyors válaszidő a túltelítettség változásra: legalább 60 másodperc/0,2%, rendelkezzen
optikai lézerrel, az áramlás szabályozható legyen, rendelkezzen 1 db részecske aktiváló oszloppal
- Műszaki adatok: rendelkezzen saját pumpával, működési hőmérséklet tartomány: legalább 5 ºC - legfeljebb
40 ºC között; működési relatív nedvesség tartomány: legalább 0 - legfeljebb 100% között.
- Egyéb feltételek: legyen képes szoftveres adatkiértékelésre, rendelkezzen beépített számítógéppel,
rendelkezzen extra kimenettel külső számítógép csatlakoztatáshoz. A megajánlott terméknek tartalmaznia
kell az egyéb feltételek teljesítéséhez szükséges eszközöket, árukat is.
Jótállás: az üzembe helyezéstől számított minimálisan 1 év teljes körű helyszíni garancia, beleértve a
meghibásodott alkatrészek cseréjét. Ajánlatkérő a helyszíni garancia alatt a berendezés helyszíni javítását
érti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiadóhivatala (Kiadóhivatal) által bevezetett,
a hirdetményeket érintő terjedelmi korlátozások miatt az értékelési szempontokkal kapcsolatos további
információt Ajánlatkérő jelen pontban tünteti fel: Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb ár
(Kbt. 76. § (2) bek. a) pont) figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő konkrétan meghatározta a beszerzendő áruk
valamennyi minőségi és műszaki paraméterét a Közbeszerzési Dokumentáció műszaki leírásában, ennek
megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti áruk felelnek meg, így a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki leírásban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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: GINOP-2.3.2-15-2016-00055
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légköri víz-aeroszol
kölcsönhatások figyelembevételével” című projekt keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2. 6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db ködvíz gyűjtő beszerzésére, egymáshoz műszaki paraméterekben
szervesen illeszkedő egységekkel
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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db ködvíz gyűjtő beszerzése, szállítása, üzembe helyezése és oktatás az alábbiakban, valamint a
közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában meghatározott műszaki paraméterekkel
- az eszköz az alábbi mérési paraméterekkel rendelkezzen: automata köd detektálás, hőmérséklet és relatív
nedvesség mérés, áramlási sebesség legalább: 50 m3/óra, mintatároló térfogat: legalább 100ml.
- műszaki adatok: hálózati feszültség: ~230 V, 50-60 Hz, működési hőmérséklet tartomány: legalább 0 ºC legfeljebb 40 ºC között,
- egyéb feltételek: legyen képes SD kártyára történő adatgyűjtés (legalább: 1GB), rendelkezzen mintavevő
állvánnyal, legyen alkalmas kültéri mintavételre, legyen alkalmas mintatéri hőmérséklet szabályozásra fagyás és párolgás elleni védelemre, rendelkezzen adatnaplózási lehetőséggel. A megajánlott terméknek
tartalmaznia kell az egyéb feltételek teljesítéséhez szükséges eszközöket, árukat is.
Jótállás: az üzembe helyezéstől számított minimálisan 1 év teljes körű helyszíni garancia, beleértve a
meghibásodott alkatrészek cseréjét. Ajánlatkérő a helyszíni garancia alatt a berendezés helyszíni javítását
érti.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiadóhivatala (Kiadóhivatal) által bevezetett,
a hirdetményeket érintő terjedelmi korlátozások miatt az értékelési szempontokkal kapcsolatos további
információt Ajánlatkérő jelen pontban tünteti fel: Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb ár
(Kbt. 76. § (2) bek. a) pont) figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő konkrétan meghatározta a beszerzendő áruk
valamennyi minőségi és műszaki paraméterét a Közbeszerzési Dokumentáció műszaki leírásában, ennek
megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti áruk felelnek meg, így a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki leírásban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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: GINOP-2.3.2-15-2016-00055
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légköri víz-aeroszol
kölcsönhatások figyelembevételével” című projekt keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2. 6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés 1 db köd monitor 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: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db köd monitor beszerzése, szállítása, üzembe helyezése és oktatás az alábbiakban, valamint a
közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában meghatározott műszaki paraméterekkel
- Mérési paraméterek: részecskeméret tartomány legalább 2 mikrométer, mérettartomány: legalább 20
mérettartomány, mérési elv: részecskék előszórásának mérése, mérési tartomány: legalább 3,5º - legfeljebb
12º között, mintavételezési gyakoriság: változtatható (legalább 10sec), alkalmazott törésmutató: nemabszorbeáló
- Származtatható paraméterek: részecske átmérő, részecskeszám koncentráció, folyékony halmazállapotú
víztartalom meghatározás
- Műszaki adatok: hálózati feszültség: ~230 V, 50-60 Hz, működési hőmérséklet tartomány: legalább 0
ºC -legfeljebb 40 ºC között, működési relatív nedvesség tartomány: legalább 0- legfeljebb 100%, RS-232
adatgyűjtő csatlakozó
- egyéb feltételek: rendelkezzen saját szivattyúval, adatgyűjtő számítógéppel, legyen képes szoftveres
adatkiértékelésre, rendelkezzen felhasználói kalibrációs lehetőséggel. A megajánlott terméknek tartalmaznia
kell az egyéb feltételek teljesítéséhez szükséges eszközöket, árukat is.
Jótállás: az üzembe helyezéstől számított minimálisan 1 év teljes körű helyszíni garancia, beleértve a
meghibásodott alkatrészek cseréjét. Ajánlatkérő a helyszíni garancia alatt a berendezés helyszíni javítását
érti.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiadóhivatala (Kiadóhivatal) által bevezetett,
a hirdetményeket érintő terjedelmi korlátozások miatt az értékelési szempontokkal kapcsolatos további
információt Ajánlatkérő jelen pontban tünteti fel: Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb ár
(Kbt. 76. § (2) bek. a) pont) figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő konkrétan meghatározta a beszerzendő áruk
valamennyi minőségi és műszaki paraméterét a Közbeszerzési Dokumentáció műszaki leírásában, ennek
megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti áruk felelnek meg, így a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a Műszaki leírásban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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: GINOP-2.3.2-15-2016-00055
II.2.14) További információ:
A közbeszerzési eljárás a „Légszennyezettség előrejelző rendszer kifejlesztése légköri víz-aeroszol
kölcsönhatások figyelembevételével” című projekt keretében kerül lebonyolításra.
A II. 2. 6. pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.
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:
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 meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 64. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok
az eljárás során következett be. Ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a

Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányát. A 321/2015 (X.
30.) Kom. rendelet 1-16. § szerint, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására,
ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor meg kell
adniuk az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. részében szereplő részletes
információkat. Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 8. §-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában meghatározott
kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a
321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §-ában
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtani. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015.
(X.30.) Kr. 8. §-16. §-ai alapján jár el. A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatok és
igazolások nem lehetnek régebbi keltezésűek a felhívás feladásának napjánál. Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevők figyelmét a 2016. június 1.-én a 62. számban közzétett Közbeszerzések Tanácsának
útmutatójára a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és
Internetes elérhetőségéről. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerint a Közbeszerzések
Tanácsa útmutatót adott ki a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában
[KÉ 2017. évi 81. szám, 2017. május 19.].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja alapján, nyilatkozzon a felhívás
feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a
közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P.1 pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági
szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös
ajánlattevők egyike megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan amennyiben:
P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző három
mérlegfodulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
az 1. részben nem éri el legalább a 21.700.000,- forintot,
a 2. részben nem éri el legalább a 3.870.000,- forintot,
a 3. részben nem éri el legalább a 20.775.000,- forintot.
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. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként
ajánlattevőnek a ESDP IV. alfa) pont kitöltésével kell nyilatkozniuk a követelményekről. A feltüntetett
adatok tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján kerül sor.
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.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Szakember: Az ajánlati felhívás
M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberről szóló nyilatkozat, amely
tartalmazza ezen személy nevét, végzettségét, képzettségét. A szükséges végzettség/képzettség az
azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél stb.) benyújtásával, míg a szakmai tapasztalat a
szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolható. A fentieken túl szükséges a
szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben nyilatkozik, hogy az ajánlattevő nyertessége
esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni, [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés b) pont]
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): Minden rész tekintetében
Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan:
M1. ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembert:
- legalább 1 fő államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai vegyészmérnök, vagy
környezetmérnök, vagy villamosmérnök végzettségű szakember, aki magyar anyanyelvű vagy
magyar középfokú nyelvvizsgával rendelkezik és legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik
környezetvédelmi műszerek helyszíni jótállásának teljesítése területén.
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. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként
ajánlattevőnek a ESDP IV. alfa) pont kitöltésével kell nyilatkozniuk a követelményekről. A feltüntetett
adatok tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján kerül 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:
Minden rész tekintetében:
1. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Utófinanszírozás.
A fiz. feltételekre a Kbt. 135. § (1) bek. és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bek. alkalmazandók.
Ajánlattevő összesen 2 db számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő részenként a nettó ellenérték 50 %ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (8) - (9) bek alapján. Ajánlati biztosíték nem kerül
előírásra Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
2. Kötbérek: Ptk. 6: 186. § (1) bek. (Késedelmi és meghiúsulási kötbér), melyek részletes leírását a
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A kötbérek alapja egységesen a késedelemmel, valamint a
meghiúsulással érintett gép(ek), eszközök szerződés szerinti nettó értéke.
3. Teljesítési biztosíték: részenként a szerződéses nettó ellenérték 5 %-a (Kbt. 134. § (2) bek és (6) bek a)
pont)
Az előírt biztosíték megfizetésére vonatkozó információkat a közbeszerzési 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 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: 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: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Hely: Pannon Egyetem (8200
Veszprém, Egyetem u. 10.) B aula épület I. emelet Kistanácsterem
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A ajánlatok felbontása a Kbt. 68. §-ban foglaltak
szerin történik. A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Ajánlatkérő
az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (1)-(3), (4) és (6) bekezdése szerint jár el.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzési dokumentumok teljes körűen, ingyenesen hozzáférhetők az alábbi weboldalon:
http://www.uni-pannon.hu/index.php/640-alapdokumentumok,-kozerdeku-adatok/4277kozbeszerzesi-eljarasok-dokumentumai-2018 Az érdeklődő gazdasági szereplőnek a dokumentáció
letöltéséhez regisztrálnia kell a fenti linken található regisztrációs adatlap kitöltésével, annak az
auctor.kozbeszerzes@gmail.com e-mai címre történő megküldésével. Az ajánlattételi határidő

lejártának napján a közbeszerzési dokumentum 10:00 óráig érhető el.Az ajánlatok benyújthatók az
I.3. pontban megadott címen.
2.Az ajánlattevő (a továbbiakban:AT) illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő, az AT
által az eljárásba bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.Ajánlatkérő (a
továbbiakban:AK) felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.)Kr.13. §-ban foglaltakra.
3.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia [Kbt.66.§(5)]
4.Az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá a eszközök részletes műszaki tartalmát, műszaki
leírását, az eljárást megindító felhívás II.2.4. pontjában és a közbeszerzési dokumentáció
műszaki leírásában megfogalmazott elvárások szerint (műszaki adatlap). Érvénytelen az ajánlat
a Kbt.73.§(1)bek.e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg a műszaki
leírásban az adott termék vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereknek.
5.AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatukban nyilatkozniuk kell a Kbt.66.§(2),(4)és(6)bek.-ben foglaltak
szerint. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6.AK a 321/2011.(X. 30)Kr.30.§(4)bek. értelmében, felhívja AT-k figyelmét, hogy a 28.§(3)bek.
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT pü-i és
gazd-i, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás
III.1.2. P1. és III.1.3.M1. pontokban megadottak szerint.
7.AK felhívja AT figyelmét 321/2011.(X. 30) Kr. 32. § (4) bek.-ben foglaltakra.
8.AK felhívja az AT figyelmét a Kbt.44.§(1)bek.-ben foglaltakra, figy.-mel a Kbt. 44.§(2) bek. szerinti
korlátozásra.
9.AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§(6)bek. alapján biztosítja, és felhívja a figyelmet a
71.§(3)és(8)bek.-ben foglaltakra.
10.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven
történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlatot főszabály szerint
magyar nyelven kell benyújtani, azonban AK elfogadja az ajánlatban esetlegesen nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok felelős fordítását is(Kbt.47.§(2)bek.)
11.AK felkérheti az AT-ket ajánlataiknak az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig
történő fenntartására[Kbt.70.§(2)]
12.Az eljárásban v.mennyi hat.idő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
13.AK felhívja a figyelmet, hogy alkalmazza a Kbt.74.§(2)bek.-ben foglalt kizárási okokat.
14.AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját.
15.AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
16.Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint (Kbt.76.§(2)bek.a)pont):
a Kbt.76.§(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Az AK igényeinek a jelen ajánlattételi felhívás
műszaki leírásában konkrétan meghatározott, műszaki paraméterekkel rendelkező mérőműszerek
teljesítése felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat választását ebben az esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. [Közbeszerzési Hatóság
2016. 12. 21.; 147. szám a nyertes AT kiválasztásárára szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatója]
17.AK az ajánlatok bírálatát a Kbt.81.§(5)bek.-ben foglaltak szerint végzi el.
18.AK felhívja AT figyelmét, hogy tekintettel az EU HL(TED) jelenpontra is érvényes szigorú
karakterkorlátozására, AK a közbesz. elj.hoz szükséges további információk teljes tartalmát a
közbesz. dok.ban határozta meg.
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: 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):
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

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (6165/2018)
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: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06144
Postai cím: Szentkirályi utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdag Gyöngyi
Telefon: +36 13275972
E-mail: gazdag.gyongyi@ppke.hu
Fax: +36 13275976
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.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://ppke.hu/kozbeszerzesek/folyamatban-levo-kozbeszerzesieljarasok (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: GVC Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komócsy u. 5. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csontó Bianka
Telefon: +36 302651255
E-mail: titkarsag@gvckft.hu
Fax: +36 12345678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: GVC Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Komócsy u. 5. I. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csontó Bianka
Telefon: +36 302651255
E-mail: titkarsag@gvckft.hu
Fax: +36 12345678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.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: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére - 2.
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:
Informatikai eszközök beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére - 2.
1. rész: PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése PPKE BTK részére
2. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése PPKE BTK részére
3. rész: Hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE ITK részére
4. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése PPKE ITK részére
5. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE JÁK
részére
6. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE RH
részére
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: PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése PPKE BTK részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése PPKE BTK részére
58 féle, összesen 63 darab PC-k és informatikai kiegészítők beszerzése az alábbi bontásban:
- hálózati eszköz - 1 db
- digitalizáló tábla - 1 db
- digitalizáló interaktív monitor - 1 db
- pendrive - 6 db
- PC - 19 db
- egyéb - 35 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése PPKE BTK részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
33195100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése PPKE BTK részére
13 féle, összesen 61 darab homogén notebookok, PC-k, monitorok és projektor beszerzése az alábbi
bontásban:
- notebook - 19 db
- monitor - 1 db
- projektor - 1 db
- PC - 3 db
- egyéb - 37 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a6 munkanap alatt 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE ITK
részére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30234500-3
30236100-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE ITK részére
17 féle, összesen 91 darab hálózati eszközök, PC-k, szerverek és egyéb informatikai kiegészítők
beszerzése az alábbi bontásban:
- memória - 7 db
- hálózati eszköz - 6 db
- szerver - 1 db
- PC - 2 db
- egyéb - 75 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.

A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése PPKE ITK részére
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
33195100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése PPKE ITK részére
9 féle, összesen 54 darab homogén notebookok, PC-k, monitorok beszerzése az alábbi bontásban:
- notebook - 8 db
- monitor - 25 db
- PC - 5 db
- hálózati eszköz - 3 db
- egyéb - 13 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE JÁK
részére

Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33195100-4

További tárgyak:

30200000-1

Kiegészítő szójegyzék

30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE JÁK
részére
5 féle, összesen 45 darab homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők
beszerzése az alábbi bontásban:
- PC - 20 db
- notebook - 10 db
- monitor - 15 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.
II.2.1)
Elnevezés: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE RH
részére
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

30213100-6

További tárgyak:

30200000-1
33195100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők beszerzése PPKE RH
részére
15 féle, összesen 30 darab homogén notebookok, PC-k, monitorok és egyéb informatikai kiegészítők
beszerzése az alábbi bontásban:
- PC - 1 db
- monitor - 2 db
- notebook - 4 db
- projektor - 1 db
- egyéb - 22 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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:
A II.1.5. és a II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A II.2.7. pontban Ajánlatkérő a 60 munkanap alatt 60 naptári napot ért.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az
EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolás:
- 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 rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a
továbbiakban 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 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. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően
ellenőrzi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
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 (321/2015. Kr. 1. § (4)).
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi (321/2015.
Kr. 1. § (7)).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú
nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését, különösen
a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22.§ (1)
bekezdésében meghatározott formában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22.§ (2) bekezdésben
meghatározott tartalommal igazolva.
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1a) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő 3
év teljesítését írja elő azzal, hogy a vizsgált időszakban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
• a szerződő (referenciát adó) partner nevét, székhelyét, kapcsolattartóját, elérhetőségét;
• a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítható legyen;
• az értékesített mennyiségét (db), vagy az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft);
• a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adatokat, melyből az alkalmassági feltételnek való
megfelelés megállapítható (pl. saját teljesítés %-ban);

• a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum
megadásával);
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (1) bek. 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 EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az EEKD-ban
elegendő,ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok #: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT
ÁLTALÁNOS JELZÉS részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem
szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(8)
bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelménynek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (4) bek. 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. rend. 1.§ (5) bek. alapján,nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek (M.1.) 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.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt,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 okiratát, közbeszerzési
dokumentumban előírtak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben legalább
• az 1. rész vonatkozásában: legalább 45 darab informatikai eszköz szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
• a 2. rész vonatkozásában: legalább 43 darab informatikai eszköz szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
• a 3. rész vonatkozásában: legalább 64 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 3 db referenciával igazolható.
• a 4. rész vonatkozásában: legalább 38 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
• az 5. rész vonatkozásában: legalább 32 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
• a 6. rész vonatkozásában: legalább 21 db informatikai eszköz szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmasság legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
Ajánlatkérő az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
teljesítéseket veszi figyelembe. AK alkalmazza a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseit, továbbá
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ra.
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:
Késedelmi kötbér:Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdés
alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a jelen szerződésben szereplő határidő lejártáig nem teljesít. A
késedelmi kötbér mértéke késedelem minden napja után naptári naponként a késedelemmel érintett
termékek nettó ellenértékének 3 %-a. Vevő meghiúsulásnak értékelheti azt az esetet, ha Eladó 10 naptári
napot meghaladóan késedelembe esik, ebben az esetben jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú
felmondására és a meghiúsulási kötbérre.
Meghiúsulási kötbér:Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben az
adásvételi szerződés teljesítése olyan okból, amiért felelős meghiúsul, úgy a nyertes ajánlattevő a
meghiúsult rész teljes nettó ellenértéke 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni
Ajánlatkérő felé.
Jótállás:A közbeszerzési dokumentumokban részletezve.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet 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 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: 2018/06/25 (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: GVC Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1141 Budapest, Komócsy u. 5. I. emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában
a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (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
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének
visszaigazolása. Közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek (AT-nek) visszaigazolni
a letöltést. A letöltést a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok között
kiadott visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek való megküldésével e-mailen
(titkarsag@gvckft.hu) kell igazolnia. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a
lebonyolító rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb
értesítéseket ajánlatkérő (AK) a gazdasági szereplőnek megküldhesse. A gazdasági szereplő
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 AK honlapjáról a felmerülő eljárási
cselekményekről.
2. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is elfogadja.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. AK kizárja gazdálkodó szervezet
létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
5. AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt kizárja.
6. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni Kbt. 66.§ (5) szerint.
7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati
nyilatkozat). A Kbt.47.§ (2) alapján, nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat
egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
9. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg (M.1.).
10. Az ajánlathoz csatolni kell a kitöltött, árazott költségvetést. (A közbeszerzési dokumentumok
részeként AT-k rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetés formanyomtatványa az ajánlattétel
megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat) képleteket. A képletek helyességének, megfelelő
mivoltának ellenőrzése AT felelőssége.) Az egyes termékek esetében az egyenértékűséget a
műszaki leírásban meghatározott szempontok tekintetében kell igazolni.
11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bálint Gyöngyi. Lajstromszáma: OO700
12. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK uniós forrásból biztosítja. AK előleget nem biztosít.
14. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
15. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
16. Kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) bekezdései, valamint a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet figyelembevételével történik. Alvállalkozó igénybevétele esetében a
Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint.

17. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára
megismerhetővé teszi és a Kbt.143. § (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul
értesíti.
18. Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§ (5)-(6)-ra.
19. Kbt. 54.§ -ra tekintettel, az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.
20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el.
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:
2018/04/14 (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

Pécsi Vasutas Sportkör (5829/2018)
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: Pécsi Vasutas Sportkör
Nemzeti azonosítószám: AK24280
Postai cím: Verseny utca 11.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czerpán István elnök
Telefon: +36 72514900
E-mail: iroda@pvsk.hu
Fax: +36 72514903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pvsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pvsk.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.kozbeszpro.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: KözbeszPro Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőmalom u. 18.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Komlódi András ügyvéd
Telefon: +36 72214844
E-mail: info@kozbeszpro.hu
Fax: +36 72214844
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszpro.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: 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: Sporttevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházáshoz kapcsolódó beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr és tervellenőri
feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71530000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztés” tárgyú
projekt során építési beruházáshoz kapcsolódó beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr és tervellenőri
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 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: Építési beruházáshoz kapcsolódó beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr és tervellenőri
feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71530000-2

További tárgyak:

71631300-3
71621000-7
71210000-3
71242000-6
71247000-1
71311000-1
71322000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Verseny u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztés” tárgyú
projekt során építési beruházáshoz kapcsolódó beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr és tervellenőri
feladatok ellátása
„Beruházás-lebonyolító” feladatok (1 egység):
Az ajánlatkérő általános megbízottjaként a beruházás-lebonyolító feladata az építési beruházás
megvalósításának koordinálása, a műszaki ellenőri és a tervellenőri feladatok folyamatos biztosítása.
Főbb feladatai:
• Tervező és kivitelező vállalkozási szerződésének aláírás előtti véleményezése,
• A beruházásról annak teljes folyamata (előkészítés, megvalósítás) alatt a Megbízó részére szükség szerint
adatot szolgáltat.
• A Megbízó igényei szerint a Megbízott közreműködik a közbeszerzési eljárás során a benyújtott ajánlatok
kiírásában és értékelésében
• Részt vesz az árviták és a teljesítéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos viták rendezésében
• Előkészíti az építtető beruházással kapcsolatos döntéseit
• Koordinálja, szervezi, bonyolítja, felügyeli a beruházási folyamatot a tervezéstől a használatbavételig.
• Megszervezi és koordinálja az elkészült építési beruházás átadás-átvételi eljárásának lebonyolítását
• Sporttechnológus alkalmazása a lebonyolítás folyamatában a tervezéstől a használatbavételi eljárásig.
• Koordinációs, ellenőrzési és tájékoztatási feladatok ellátása a beruházás megvalósításának helyszínén (az
előkészítő szakasz ideje alatt megrendelő telephelyén) munkanapokon, napi 4 órában, építőipari felsőfokú
szakirányú végzettséggel rendelkező 1 fő biztosításával.
• Részvétel a projektüléseken
Részletes feladatok a közbeszerzési dokumentumok feladatleírásában találhatóak.
Műszaki ellenőri feladatok (1 egység)
• jogszabályban meghatározott feladatleírás szerint
• az Étv. 43. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározottak,
• az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a
végleges építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció,
valamint a kivitelezési dokumentáció alapján
• az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb
felmérések, vizsgálatok megtörténtének műszeres ellenőrzése,
• kontrollmérések 3D-ben (geodézia feladatok, szuperkontroll),
Részletes feladatok a közbeszerzési dokumentumok feladatleírásában találhatóak.
Tervellenőri feladatok (1 egység)

• Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció átadásától számított 15 napon belül elvégzi az ellenőrzést,
valamennyi szakágra vonatkozóan tervellenőri jelentést állít ki.
• A javított tervdokumentációt ismételt megvizsgáltatása és ellenőriztetése után (8nap) - a Megbízóval
előzetesen egyeztetve - javasolja elfogadásra vagy további helyesbítésről gondoskodik. Ellenőrzi a
szükséges engedélyek meglétét, lejárati idejét, valamint amennyiben ez szükséges, meghosszabbításukról
Megbízó felé intézkedik.
Részletes feladatok a közbeszerzési dokumentumok feladatleírásában találhatóak.
A feladatokkal érintett magasépítési kivitelezési munkák rövid ismertetése, részletesen a közbeszerzési
dokumentumokban található:
- Stadion bontása
- Multifunkcionális labdarúgó munkacsarnok építése (kb. 4200 m2)
- Lelátóépület, centerpálya és két edzőpálya építése (800 fős)
- Műanyag borítású atlétika pálya felújítása
- „Régi” kosárlabdacsarnok felújítása (alapterület: kb. 2600 m2)
Ajánlatkérő a II.1.5) pontban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy az érték ilyen formában történő
megadására azért került sor, hogy az EU hirdetménykezelő rendszerébe továbbítható legyen.
(az 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 szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége,
tapasztalata (alkalmassági feltételeken felüli) 30
2 2.1. A bevonni kívánt Magasépítési szakterületű (ME-É) szakember további tapasztalata (0-72
hónap) 10
3 2.2. A bevonni kívánt Építménygépészeti szakterületen (ME-G) szakember további tapasztalata
(0-72 hónap) 10
4 2.3. A bevonni kívánt Építményvillamossági szakterületen (ME-V) szakember további tapasztalata
(0-72 hónap) 10
5 3. A helyszíni szakági műszaki ellenőr megjelenésének időigénye az Ajánlatkérő értesítésétől
számítva (egész órában kifejezve, min. 2 óra, maximum 6 óra) 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: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A tevékenység ellátása a projekt
időtartamhoz igazodva, tervezetten 2020.12.31-ig (30 hónap) tart. Ajánlatkérő a szerződést 1
alkalommal (max. 3 hónapig) 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:
A Kbt. 61. § (4) bek. szerinti részekre vonatkozó vizsgálat alapján Ajánlatkérő a részajánlattételt nem
biztosítja: a feladatok egymásra épülő, egymással szorosan összefüggő műszaki egységet képeznek.
Ajánlatkérő az eljárás során nem él a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenség
alkalmazásával.
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. kizáró okok: 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;
2. öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján 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. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági
szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős
határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal.
Egyidejűleg köteles benyújtani.
3. igazolás: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-a alapján:
- 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
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 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. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett
gazdasági Szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően
ellenőrzi,
- a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges
megtenni Így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz Igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alapján (továbbiakban: ESPD). Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági
szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont
általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem, részletes információkat nem kell
megadni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
Az alkalmasság utólagos igazolása: a fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített
igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése

esetén szükséges. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva (is) felel meg, e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése
szerinti felkérése esetén - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
P.1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolni
kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozó - mellékletek nélküli - saját vagy jogelődje éves beszámolóját.
Amennyiben az adatok nyilvános adatbázisban (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) megtalálhatóak,
Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem
szükséges.
Ha az ajánlattevő a P.1) irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (2) bekezdés alapján kell igazolnia. Ennek megfelelően csatolnia kell a működési
ideje alatti időszakra vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát.
P.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján
csatolni kell a műszaki ellenőrzésre, projektirányítási tevékenységre vonatkozó érvényes szakmai
felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást.
A minősített ajánlattevők esetén legyenek figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7)
bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Kbt.65.§(6)bek-e alapján az előírt ALK KÖVnek a közös ATk együttesen is
megfelelhetnek. Azon KÖVnek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1). (közös) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított megelőző utolsó
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti saját vagy
jogelődje beszámolója alapján több mint egy évben az adózott eredménye, egyéni vállalkozó esetén
az SZJA bevallás szerinti vállalkozói osztalékalapja negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés érvényesülése esetén alkalmatlannak
minősül az ajánlattevő, ha az ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (beruházás
lebonyolításból, műszaki ellenőrzésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a működésének ideje alatt nem érte el a nettó 80 millió Ft. Ajánlatkérő az alábbit érti a
„működésének ideje” alatt: A tevékenység megkezdésétől az ajánlat benyújtásáig eltelt időszak.
P2). (közös) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik műszaki
ellenőrzésre, projektirányítási tevékenységre vonatkozó, legalább 20 M Ft/kár, 50 M Ft/év kártérítési
határú szakmai felelősségbiztosítással.
Az ajánlattétel során legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdésre, illetve a Kbt. 140.
§ (9) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása:
az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján (továbbiakban: ESPD). Ajánlatkérő e
körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α:
Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem,
részletes információkat nem kell megadni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
Az alkalmasság utólagos igazolása: a fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített
igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése
esetén szükséges. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva (is) felel meg, e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése
szerinti felkérése esetén - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell - a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást
megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven
belül megkezdett l vonatkozásában legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, Korm.r. 22. § (2)
bek.-re figyelemmel, az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
teljesítés helye, kezdő-befejező időpontja (év/hó/nap), szerződést kötő másik fél megnevezése,
valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, szolgáltatás tárgya, mennyisége

(az elvégzett munkák felsorolása, olyan részletességgel, hogy abból az előírt ALK feltételeknek
történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell a
nyilatkozatot azon szakemberekről, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben
a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba
vétellel, csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, a szakember saját
kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, továbbá a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az
ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
M.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. § (3) bekezdés e) pontja alapján csatolni kell az
ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati
formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási és környezetirányítás intézkedés egyéb bizonyítékát
egyszerű másolati formában, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek nem volt lehetősége az
említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve ha bizonyítja, hogy a javasolt
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak [321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés].
Kbt.65.§(6)bek-e alapján az előírt ALK KÖVnek a közös ATk együttesen is
megfelelhetnek. Azon KÖVnek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) (Közös) AT a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
nem rendelkezik az AF megküldésétől visszafelé számított 6 évben (72 hónapban):
- legalább 1 db, min 3000 m2 magasépítési beruházáshoz kapcsolódó beruházásbonyolításra
vonatkozó referenciával
- legalább 1 db, min. 1000 m2 részben vagy egészben pályázati forrásból megvalósuló építési
beruházásra vonatkozó projektmenedzser/bonyolító tevékenységre vonatkozóreferenciával
- legalább 1 db, min. 1000 m2 magasépítési beruházásra vonatkozó műszaki ellenőrzési
referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett referenciákat
veszi figyelembe.
M2.) (Közös) AT a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni
kívánt legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a.1 fő, aki Magasépítési szakterületen (ME-É) a tervezési szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. mell. III. Építési műszaki ellenőrzés 1. rész 2. D)
pontjában meghatározott végzettséggel, valamint az 2. E) pontjában meghatározott szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. r.
szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
b. 1 fő, aki Építménygépészeti szakterületen (ME-G) a tervezési szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. r 1. mell. III. Építési műszaki ellenőrzés 2. rész 3. D) pontjában
meghatározott végzettséggel, valamint az 3. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. r szerinti szakirányú, illetve
azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
c. 1 fő, aki Építményvillamossági szakterületen (ME-V) a tervezési szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. r 1. mell. III. Építési műszaki ellenőrzés 2. rész 4. D) pontjában
meghatározott végzettséggel, valamint az 4. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. r szerinti szakirányú, illetve
azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
d. 1 fő, aki Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületen (ME-M) a tervezési
szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. r 1. mell. III. Építési műszaki
ellenőrzés 2. rész 4. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint az 4. E) pontjában
meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel,
illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

e. 1 fő Parképítési és parkfenntartási műszaki ellenőr
f. 1 beruházáslebonyolítás területén 5 éves tapasztalattal rendelkező beruházásbonyolítóval (BB)
g. 1 fő vezető tervezővel, aki Építészeti tervezési területen a tervezési szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. r 1. mell. I. Tervezés 2. rész 1. E) pontjában
meghatározott végzettséggel, valamint az 2. F) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú,
illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M3.) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik Létesítmények
kivitelezésének műszaki ellenőrzésére is kiterjedő ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű)
minőségirányítási és ISO 14001 környezetirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett, ezekkel egyenértékű intézkedéseket igazoló dokumentumokkal
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 az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő havi
elszámoló számlát nyújthat be ajánlatkérő felé. Ajánlatkérő a számlák ellenértékét - a Kbt. 135. § (1) és (5)(6) bek.-nek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseinek a figyelembevételével a kézhezvétel
napját követő 30 napon belül fizeti meg átutalással az Eladó- szerződő felek személyénél - feltüntetett
bankszámlájára.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén ajánlattevőnek jogában áll a Ptk. 6 :155. § (1)-(2) bek.-ben
meghatározottak szerint késedelmi kamatot felszámítani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: hibás teljesítési, késedelmi és 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: 2018/05/23 (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: Pécsi Vasutas Sportkör (7622 Pécs,
Verseny u. 11., I. emelet tárgyaló)
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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A hirdetmény e pontjára vonatkozó karakterszám korlát miatt részletes kifejtés a KD II. fejezetében.
Rövidítések: Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, közbeszerzés dokumentumok=KD, Nyilatkozat=Nyíl.
1. Értékelés: Adható pontszám alsó és felső határa: 0 -100. Értékelés: 1. és 3. részszempont,
fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.
2. Ajánlati biztosíték:1.500.000 Ft., a Kbt. 54. § (2) bek. alapján, a KD-ban előírtak szerint. Befizetés
helye: ajánlatkérő székhelye, számlaszám: 11731001-20158909, igazolás módja: AT ajánlatában
köteles az eredeti terhelési értesítővel, bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel igazolni.
3. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg (P1-2, M1-3.). Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését.
4. Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. AK alkalmazza a Kbt. 71. § (6)
bek. szerint korlátozást.
5. Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) alapján írásban, zártan, 1 papír alapú és azzal megegyező 1
elektronikus példányban kell benyújtani. A Kbt. 66. §-67. § alapján az ajánlat részletes formai és
tartalmi követelményeire összeállítására irányadó a KD II. fejezete.
6. Kiegészítő tájékoztatás: AK a Kbt. 56. § alapján jár el. Helyszíni bejárás időpontja: 2018. május
03. 11:00 óra.
7. Az eljárásban való részvétel feltétele az KD letöltésének visszaigazolása.
8. Az ajánlathoz csatolandó:
a) felolvasólap a Kbt. 66. § (5) , 68. § (4) bek. szerint;

b) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni;
c) nyil. a Kbt. 66 § (4) bek. alapján a minősülésről;
d) az ajánlatot aláíró(k), cégjegyzésre jogosult AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintája;
e) adott esetben meghatalmazás, mely mellé csatolni kell a meghatalmazó aláírási címpéldányát/
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
f) nyil. a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról, nemleges tartalom esetén is csatolandó. AT-nek,
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is;
g) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti AT-i nyil. eredeti aláírt példánya;
h) Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó nyil. (nemleges válasz esetén is);
i) Kbt. 67.§ szerint az EEKD, az arra vonatkozó útmutató szerint/a megfelelő képviseleti
jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, AK által kért módon kitöltve;
j) amennyiben AT kapacitást biztosító szervezetre/személyre támaszkodik, az általa kiállított EEKD,
figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bek.-re;
k) a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyil.;
l) nyil. a 2011. CXCV. tv 41. § (6) bek.-ben foglalt feltételnek való megfelelésről;
m) nyil. egyszerű másolatban benyújtott iratokról (adott eset);
n) nyil. idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról (adott eset);
o) nyil. szerződésben feltüntetendő adatokról;
p) nyil. a Kbt. 44. § (1) bek. szerint elkülönített módon elhelyezett, indoklással ellátott, üzleti titokról;
q) nyil. elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról.
r) szakmai ajánlat
9. AF IV.2.5) pontjában az „1 hónap” 30 napnak felel meg, az ajánlati kötöttség a 257/2007. (X.4.)
Korm. r 22. § (1) és (2) bek szerint érvényesül.
10. FAKSZ információ: Dr. Komlódi András (00228).
11. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat
tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám-korlátozás).
12. Jelen AF-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
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)(4) bekezdése.
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:
2018/04/14 (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

PLASTICOR Műanyagfeldolgozó Kft. (6479/2018)
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: PLASTICOR Műanyagfeldolgozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25342
Postai cím: Veszprémvölgyi utca 22.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bódy Kornél ügyvezető
Telefon: +36 88328296
E-mail: kbody@plasticor.hu
Fax: +36 88328296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.plasticor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): iharsanyi@chello.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://firmiterbt.hu/dokumentum-letoltes-3/ (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: Firmiter Füred Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond utca 18/A.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Harsányi István FAKSZ 00055.
Telefon: +36 203929305
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu
Fax: +36 87341205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.firmiterbt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.firmiterbt.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PLASTICOR Műanyagfeldolgozó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar utca 4-6. emeleti iroda
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Noémi
Telefon: +36 88328296
E-mail: assitant2@plasticor.hu
Fax: +36 88328296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.plasticor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.plasticor.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: Egyéb műanyag termék gyártása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR Műanyagfeldolgozó Kft. részére a
GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.r: 1 db Hidraulikus fröccsöntőgép
2.r: 4 db egyedi felszívó
3.r: 1 db garatszárító
4.r: 1 db szállítószalag engusszeparátorral
5.r: 2 db kompakt garatszárító
6.r: 1 db termékeltávolító CNC szervo robot
7.r: 4 db egyedi felszívó
8.r: 1 db válogató „kacsa”
9.r: 1 db szivattyú
10.r: 1 db fröccsöntő gép
11.r: 1 db Eszterga
12.r: 1 db fröccsöntőgép
13.r: 1 db szárazlevegős szárító
14.r: 3 db egykörös temperáló

15.r: 2 db egykörös temperáló
16.r: 1 db Huzalos szikraforgácsoló
17.r: 2 db Z-szállítószalag engusszeparátorral
18.r: 2 db pneumatikus robot
19.r: 2 db 2 fogashengeres daráló
20.r: 2 db Színadagolók
21.r: 1 db egykörös temperáló
22.r: 1 db kompakt mobil szárító
23.r: 2 db M3 MOBILE PDA
24.r: 1 db termékeltávolító CNC szervo robot
25.r: 5 db hordozható számítógép
26.r: 1db szerver számítógép
27.r: 1db Vezeték nélküli hálózat kiépítése.
Ajánlatkérő a minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása követelménynél a nem magyar nyelvű
szervizelés esetén a magyar nyelvű tolmáccsal történ
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: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db Hidraulikus fröccsöntőgép beszerzése.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Hidraulikus fröccsöntőgép beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 2 munkanapon belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Színezék adagoló csatlakozás
Temperáló kommunikáció
Euromap 67 interface (Robot Port)
Hidraulikus maghúzó 2db
2K fröccsöntés későbbi bővítésének lehetősége
Energiatakarékos működés (Szervóhidraulikus, vagy Szervóelektromos meghajtás)
(az 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 feltételek 320
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 800
Az ár nem 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: 125
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 4 db egyedi felszívó beszerzése.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 db egyedi felszívó beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Motoros felszívó
Proporcionális szelep, Két különböző anyag állítható arányú felszívása egy időben
(az 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 feltételek 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: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db garatszárító beszerzése.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db garatszárító beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatok
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Túlszáradás elleni védelem
Szárazlevegő előállítás
(az 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 feltételek 80
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 120
Az ár nem 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 4. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db szállítószalag engusszeparátorral
beszerzése.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db szállítószalag engusszeparátorral beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Spirál engusz szeparator
Vezérlés
(az 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 feltételek 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 5. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 2 db kompakt garatszárító beszerzése.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db kompakt garatszárító beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Túlszáradás elleni védelem
Szárazlevegős szárítás
Szigetelt tartály
(az 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 feltételek 80
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 120
Az ár nem 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 6. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db termékeltávolító CNC szervo robot
beszerzése.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db termékeltávolító CNC szervo robot beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 2 munkanapon belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Szervo meghajtás
Szállító szalag léptetés
1db szállító szalag
Offline programozás
Védőketrecre építhető Biztonsági csomag
(az 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 feltételek 320
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 700
Az ár nem 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: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Értékelés során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél 2.1. részszemponttól a 2.12. részszempontig:
Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, ill
II.2.1)
Elnevezés: 7. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 4 db egyedi felszívó beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 db egyedi felszívó beszerzése
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Motoros felszívó
(az 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 feltételek 60
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 8. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db válogató „kacsa” beszerzése.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Szalag csatlakozás
Vezérlés kijelző
Darabszámlálás alapján forog a csúszda a dobozok fölött előre programozott pozíciókba
(az 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 feltételek 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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 50

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 9. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db szivattyú beszerzése.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db szivattyú beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Csőcsatlakozás DIN karimákkal
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Védettségi osztály (IEC 34-5)
Szigetelési osztály (IEC 85)
(az 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 feltételek 70
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 150
Az ár nem 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: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 10. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db fröccsöntő gép beszerzése.
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db fröccsöntő gép beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 2 munkanapon belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Euromap 67 interface (Robot port)
Temperáló kommunikáció
Színezék adagoló csatlakozás
Szervohidraulikus hajtás vagy szervoelektromos
Központosító gyűrű átmérő 125mm
Hidraulikus maghúzó 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Minőségi feltételek 210
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 320
Az ár nem 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: 125
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 11. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db Eszterga beszerzése. 2
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Eszterga beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 2 munkanapon belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
CNC vezérlés
Automatikus kenés
(az 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 feltételek 200
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 500
Az ár nem 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: 125

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 12. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db fröccsöntőgép beszerzése.
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db fröccsöntőgép beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 2 munkanapon belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Euromap 67 interface (Robot port)
Temperáló kommumikáció
Színezék adagoló csatlakozás
Hidraulikus maghúzó 2db
Energiatakarékos működés (Szervóhidraulikus vagy Szervóelektromos meghajtás)
(az 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 feltételek 210
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 600
Az ár nem 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: 125
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 13. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db szárazlevegős szárító beszerzése.
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db szárazlevegős szárító beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Túlszáradás elleni védelem
Tartalmaz felszívót
(az 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 feltételek 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 150
Az ár nem 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 14. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 3 db egykörös temperáló beszerzése.
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db egykörös temperáló beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
kommunikáció a fröccsgéppel
hűtővíz szűrés
hibajelző hang
szerszám víz leürítés
Kommunikáció fröccsöntőgéppel
(az 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 feltételek 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 150
Az ár nem 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 15. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 2 db egykörös temperáló beszerzése.
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db egykörös temperáló beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
12 KW fűtésteljesítmény
hűtővíz szűrés
hibajelző hang
szerszám víz leürítés
Kommunikáció fröccsöntőgéppel
(az 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 feltételek 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 150
Az ár nem 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 16. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db Huzalos szikraforgácsoló beszerzése.
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Huzalos szikraforgácsoló beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 2 munkanapon belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Ütközésvédelem Z tengelyen
(az 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 feltételek 340
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 510
Az ár nem 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: 125
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 17. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 2 db Z-szállítószalag engusszeparátorral
beszerzése.
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Z-szállítószalag engusszeparátorral beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Z szalag
Spirál engusz szeparator
Vezérlés a fröccsöntőgéppel kommunikál
Alsó egyenes szakasz hossz 700mm
Középső szakasz hossz 1600mm
(az 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 feltételek 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: 50

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 18. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 2 db pneumatikus robot beszerzése.
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db pneumatikus robot beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 4 munkanapon belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Pneumatikus enguszkiszedő
Pneumatikus meghajtás
(az 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 feltételek 90
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 150
Az ár nem 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 19. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 2 db 2 fogashengeres daráló beszerzése.
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db 2 fogashengeres daráló beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
2 fogashengeres daráló műanyag engusz, termék darálásához
(az 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 feltételek 130
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 200
Az ár nem 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: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 20. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 2 db Színadagolók beszerzése.
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Színadagolók beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Gravimetrikus adagolás
(az 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 feltételek 80
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 150
Az ár nem 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 21. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db egykörös temperáló beszerzése.
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db egykörös temperáló beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 2 munkanapon belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervízes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
kommunikáció a fröccsgéppel
hűtővíz szűrés
hibajelző hang
szerszám víz leürítés
hőérzékelő törés figyelés
Kommunikáció fröccsöntőgéppel
(az 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 feltételek 100
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 180
Az ár nem 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 22. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db kompakt mobil szárító beszerzése.
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db kompakt mobil szárító beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Szárazlevegő előállítás
Túlszáradás elleni védelem
(az 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 feltételek 60
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: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 23. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 2 db M3 MOBILE PDA beszerzése.
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db M3 MOBILE PDA beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
IP65
(az 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 feltételek 70
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 110
Az ár nem 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: 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 24. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1 db termékeltávolító CNC szervo robot
beszerzése.
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db termékeltávolító CNC szervo robot beszerzése.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
minimum ISO 9001 és ISO 14001 auditált gyártó
Jótállás időtartama alatt minimum 1 héten belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
A gép rendelkezik CE minősítéssel
Szervo meghajtás
Szállító szalag léptetés
Védőketrec
Szállítószalag
(az 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 feltételek 250
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 380
Az ár nem 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél 2.1. részszemponttól a 2.11. részszempontig
Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az
arányosítás pontjáb
II.2.1)
Elnevezés: 25. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 5 db hordozható számítógép beszerzése. A
beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13 és 9027
Győr Bükkfa u. 10. hrsz.: 5387/205
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 db hordozható számítógép beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
Jótállás időtartama alatt Minimum 1 munkanapon belül kezdje meg a szerviz a munkálatokat
Minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
Kijelző: 15,6” FHD
Processzor: Intel Core i3-7100U 2,4GHz
Háttértár: 500GB
Optikai meghajtó: DVD RW
Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 Professional (magyar nyelvű)
Irodai csomag: Microsoft Office 2016 (magyar nyelvű)
(az 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 feltételek 130
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 200
Az ár nem 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: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 26. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1db szerver számítógép beszerzése. A
beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1db szerver számítógép beszerzése. A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Műszaki minimumkövetelmények:
Szerviz rendelkezésre állás 8-16:00 hétköznap
Jótállás időtartama alatt a Szerviz intézkedések megkezdése minimum 24 órán belül
Minimum magyar nyelvű szervizes biztosítása
Processzor: 2x Intel Six-Core Xeon E5-2609v3 (1.90GHz, 15M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 85W)
Háttértár: 3x 1TB
RAID vezérlő
Tápegység: Hot-Plug Redundant PowerSupply (2x 750W)
Helyszíni üzembe helyezés
(az 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 feltételek 230
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 500
Az ár nem 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: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza .
II.2.1)
Elnevezés: 27. rész: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya 1db Vezeték nélküli hálózat kiépítése. A
beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém Ipar utca 6. hrsz.: 1950/13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1db Vezeték nélküli hálózat kiépítése. A beszerzés magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is.
Minimum követelmény:
Hálózati végpont kiépítés
Unifi antenna felszerelés
Unifi rendszer programozás
(az 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 feltételek 130
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 200
Az ár nem 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: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkel a PLASTICOR
Műanyagfeldolgozó Kft. részére a GINOP-1.3.3-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10pont.
Módszer:1. rész:Ajánlati ár fordított arányosítás, 2. résznél Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához
foglaltak alapján a relatív értékelés módszerei esetében az arányosítás pontjában leírtakat alkalmazza
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 irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) 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 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.
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: Ajánlattevőnek az alkalmassági
feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot
(EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.
§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (1) bek. a) pont
alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé
számított megelőző három év alatt (36 hónap) megkezdett, de hat évben (72 hónap) befejezett
közbeszerzés tárgya szerinti
(1. rész: Hidraulikus fröccsöntőgép

2. rész: egyedi felszívó
3. rész: garatszárító
4. rész: szállítószalag engusszeparátorral
5. rész: kompakt garatszárító
6. rész: termékeltávolító CNC szervo robot
7. rész: egyedi felszívó
8. rész: válogató „kacsa”
9. rész: szivattyú
10. rész: fröccsöntő gép
11. rész: Eszterga
12. rész: fröccsöntőgép
13. rész: szárazlevegős szárító
14. rész: egykörös temperáló
15. rész: egykörös temperáló
16. rész: Huzalos szikraforgácsoló
17. rész: Z-szállítószalag engusszeparátorral
18. rész: pneumatikus robot
19. rész: 2 fogashengeres daráló
20. rész: Színadagolók
21. rész: egykörös temperáló
22. rész: kompakt mobil szárító
23. rész: M3 MOBILE PDA
24. rész: termékeltávolító CNC szervo robot
25. rész: hordozható számítógép
26. rész: szerver
27. rész: vezeték nélküli hálózat) szállításainak ismertetését, az ismertetett referenciaigazolásokat,
illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom:
a teljesítés kezdő és befejezési ideje (év, hónap, nap bontásban; a szerződést kötő másik fél; a
szállítás tárgya, az 1.; 3.; 4.; 6.; 8.; 9.; 10.; 11.;.; 12.; 13.; 16.; 21.; 22.; 24.; 26.; 27. rész esetében
az ellenszolgáltatás nettó összege; a 2.; 5.; 7.; 14.; 15.; 17.; 18.; 19.; 20.; 23.; 25. rész esetében a
referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adat; továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Ajánlatkérő, a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra
számolja át a teljesítés napján érvényes MNB honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszafelé számított három év alatt (36 hónapban) megkezdett, de hat éven (72 hónap) belül
befejezett legalább összesen az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább
1. rész: 53.000.000,-HUF értékű Hidraulikus fröccsöntőgép
2. rész: 3 db egyedi felszívó
3. rész: 1.200.000,-HUF értékű garatszárító
4. rész: 700.000,-HUF értékű szállítószalag engusszeparátorral
5. rész: 1 db kompakt garatszárító
6. rész: 7.000.000,-HUF értékű termékeltávolító CNC szervo robot
7. rész: 3 db egyedi felszívó
8. rész: 400.000,-HUF értékű válogató „kacsa”
9. rész: 450.000,-HUF értékű szivattyú
10. rész: 30.500.000,-HUF értékű fröccsöntő gép
11. rész: 9.700.000,-HUF értékű Eszterga
12. rész: 22.100.000,-HUF értékű fröccsöntőgép
13. rész: 960.000,-HUF értékű szárazlevegős szárító
14. rész: 2 db egykörös temperáló
15. rész: 1 db egykörös temperáló
16. rész: 19.500.000,-HUF értékű Huzalos szikraforgácsoló
17. rész: 1 db Z-szállítószalag engusszeparátorral
18. rész: 1 db pneumatikus robot

19. rész: 1 db 2 fogashengeres daráló
20. rész: 1 db Színadagolók
21. rész: 595.000,-HUF értékű egykörös temperáló
22. rész: 1.150.000,-HUF értékű kompakt mobil szárító
23. rész: 1 db M3 MOBILE PDA
24. rész: 4.300.000,-HUF értékű termékeltávolító CNC szervo robot
25. rész: 3 db hordozható számítógép
26. rész: 950.000,-HUF értékű szerver számítógép
27. rész: 100.000,-HUF értékű Vezeték nélküli hálózat tárgyú referenciával.
A fenti M1 pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
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:
Jelen előírások mindegyik közbeszerzési részre irányadó. AK előleget fizet a szerződéstervezetben
foglaltak szerint. Az ajánlattétel,kifiz.,elszámolás pénzneme: EUR. AT 1 szla kiállítására jogosult,a szerz.
szerint. A kifiz-re a 272/ 2014. (XI.05) Korm. rendelet továbbá a Kbt.135.§(1),(6) és Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.ben foglaltak alapján kerül sor,30 napos fiz.határidővel.A vételár kifiz-e aII.2)13.szerinti támogatásból
és önerőből történik. A támogatás intenzitása 45,000000 %. (pályázatban szereplő mérték, de a
támogatási szerződésben ténylegesen megítélt %-os összetétel esetén az intenzitás mértéke változhat).
A szla kifizetése utófinansz-sal történik. A részletes fiz-i felt-et a szerz.tervezet tartalmazza. Késedelmi
kamat:Ptk.6:155.§ szerint,Késedelmi kötbér: vállalási ár 1 %/nap, de max. 20%,Meghiúsulási kötbér: a
vállalási ár 20%,Jótállás: 24 hónap.A jótállás kezdő időpontja az áru átvételének időpontja. Részletek a
szerzterv-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: 2018/05/30 (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:
EN,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: 11:00 (óó:pp) Hely: PLASTICOR Műanyagfeldolgozó
Kft. 8200 Veszprém Ipar utca 4-6. eneleti 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:
0. Tekintettel arra, hogy a kötelező karakterszám miatt nem jeleníthető meg minden információ, AK a
közbeszerzési dokumentumok között a teljes felhívást közzé teszi.
1.A közbesz-i dok-okat ajánlatonként legalább 1 AT-nek, v. az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig,az eljárásban
való részvétel feltétele letöltés visszaigazolása (ld: tájékoztató ajánlattételhez I/2.pont).A dok-ok
elektronikus elérésének helye:ld. jelen felhívás I/3. pont.
2.Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók.Az
ajánlatokat 1 db papíralapú+1db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített elektronikus pldban kell benyújtani. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén AK a papíralapút tekinti
irányadónak.
3.Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar vagy angol nyelven
kerül kiállításra,úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.A fordítás
helyessége az AT felelőssége.
4.AT-nek,és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz
csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát
v. 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.

5.AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A
321/2015(X.30.)Korm.r. 2.§(5)bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
6.Az ajánlatban részenként nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában.
7.A Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-részenként csatolandó
8. Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint
9.Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását
(Kbt.35.§)
10.A dokok a Kbt. 47.§(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is
benyújthatók,azonban a Kbt. 66.§(2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti aláírt
példányban kell tartalmaznia.
11.A Kbt. 66.§(4) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó
12. A Kbt. 66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a
Kbt.68.§(4) bek-e szerinti összes adatot.
13. AT-nek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megajánlott termékek magyar nyelvű, a műszaki
leírásában és a szer-es feltételekben foglalt AK-i előírásokra tett ajánlatát, amelyből AK
egyértelműen meg tudja állapítani, hogy az AT melyik gyártó milyen típusú termékét ajánlotta meg
és a megajánlott termék megfelel-e a közbesz-i dok-ban meghatározott műszaki elvárásoknak,
jellemzőknek.AK a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy a
szakmai ajánlat jelentős, nem hiány pótoltatható részének tekinti a gyártó, és a termék típusának
megnevezését, illetve az értékélési részszempontokra tett megajánlásokat.
14. AK szerződéskötési feltételként írja elő a CE megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal
egyenértékű,elismert,akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány vagy gyártótól származó
megfelelőségi nyilatkozat meglétét a megajánlott eszközökre vonatkozóan.
15.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának
napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
17.AK figyelemmel a Kbt.81.§(4)-(5)bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
18. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
19. FAKSZ: Harsányi István, lsz: 55.
20. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontjában meghatározott er
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: 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:
2018/04/14 (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

Szigetvári Kórház (5382/2018)
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: Szigetvári Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK07338
Postai cím: Szent István ltp. 7.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bálint Tamás (Faksz: 00072)
Telefon: +36 304661601
E-mail: titkarsag@szigetvarkorhaz.hu
Fax: +36 72511132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetvarkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szigetvarkorhaz.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.szigetvarkorhaz.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: Ignác utca 17. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nap u. 18.
Város: Pecs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bálint Tamás (Faksz: 00072)
Telefon: +36 304661601
E-mail: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu
Fax: +36 72511132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetvarkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szigetvarkorhaz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ignác utca 17. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nap u. 18.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bálint Tamás (Faksz: 00072)
Telefon: +36 304661601
E-mail: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu
Fax: +36 72511132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetvarkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szigetvarkorhaz.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: Adásvételi szerződés - EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése pályázat
keretében orvosi berendezések, eszközök leszállítása, üzembe helyezése és jótállás biztosítása
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 - EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében
orvosi berendezések, eszközök leszállítása, üzembe helyezése és jótállás biztosítása”
A Szigetvári Kórház az EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében
adásvételi szerződést kíván kötni különböző kórházi eszközök, berendezések beszerzésére, melyhez
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat is teljesíteni kell.
A beszerzés két részből áll.
I. Diagnosztikai röntgen sugárzás alapelvű eszközök
II. Egyéb diagnosztikai és kiegészítő eszközök
Lásd: részeknél
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 126.856.870 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: Diagnosztikai röntgen sugárzás alapelvű eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak:

33111000-1

Kiegészítő szójegyzék

33111400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Szigetvári Kórház, 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diagnosztikai röntgen sugárzás alapelvű eszközök
1 darab digitális (flat panel technológiájú) röntgenfelvételi berendezés
1 darab csontsűrűségmérő
A részletesebb műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
Beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás próbaüzemet
tartani valamint a Vevő képviselőjét a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében legalább 1*12 óra
időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, teljes körű
telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való bekötése, konfigurálása, hálózatba
kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása, licenceátadása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó
szolgáltatások (gépek beüzemelése, beállítás, betanítás, szervizszolgálat, jótállás stb.) a közbeszerzési
dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (ahol Ajánlatkérő a többletjótállás vállalását értékeli min.
12 hónap max. 36 hónap) 10
2 Pulzált energia /kettős lövési rendszer/; igen=10 pont nem=0 pont 10 10
3 Olajjal hűtött röntgencső Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 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-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások
fejlesztése pályázat / EFOP-2.2.19-17-2017-00016 Szigetvári Kórház szakrendeléseinek
infrastrukturális fejlesztése
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. §. (5) bekezdésében biztosított lehetőséget.
Az értékelési szempont (II.2.5. pontban) minőségi kritériumok között kórházszakmai minimumfeltételeken
túlmutató elvárások teljesítése is szerepel, melyekkel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz
további információkat.
II.2.1)
Elnevezés: Egyéb diagnosztikai és kiegészítő eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33100000-1

További tárgyak:

33111400-5
33162000-3
33195100-4
33124100-6
33169000-2
33141620-2
33169100-3
33168100-6
33121100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Szigetvári Kórház, 7900 Szigetvár, Szent István ltp 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Endoszkóp mosó
1 db Humprey látótérvizsgáló
1 db Fülészeti álló mikroszkóp
1 db Nagel anomaloscope
4 db EKG, 12 csatornás
1 db OCT készülék
1 db Szemészeti ultrahang készülék
1 db Audiométer
1 db Kerato refraktométer
1 db Réslámpa foto laptoppal
2 db Tympanométer
4 db Szünetmentes tápegység
2 db Orvosi fejlámpa
1 db Nőgyógyászati vizsgálóasztal(/ágy)
2 db Orvosi álló lámpa
1 db Automata dioptriamérő nyomtatóval

2 db Skiaszkóp
2 db Otoszkóp
2 db Pulzoximéter
1 db Binoculáris fejlupe
1 db Dermatoszkóp
20 db Automata vérnyomásmérő
Az átadást, illetve beszerelést, üzembe állítást követően Eladó a Vevővel egyeztetetten köteles 24 órás
próbaüzemet tartani valamint a Vevő képviselőjét a beszerzés minden eleme és egésze tekintetében
legalább 1*12 óra időtartamban a használatra és üzemeltetésre betanítani.
Eladó kötelezettsége a szerződés tárgyának a teljesítési helyre történő leszállítása és átadása, - ahol
értelmezhető ott - teljes körű telepítése, beszerelése, beüzemelése, illesztése, Vevő rendszerébe való
bekötése, konfigurálása, hálózatba kapcsolása illetve kötése, beüzemelése-beszabályozása.
Részletes műszaki meghatározás az egyes részeknél az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési
dokumentációban található. A részletes műszaki tartalom, valamint az adásvételhez kapcsolódó
szolgáltatások (beállítás, betanítás, jótállás stb.) a közbeszerzési dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (ahol Ajánlatkérő a többletjótállás vállalását értékeli min.
12 hónap max. 36 hónap) 10
2 Motorikus mozgatású kamraajtó, lábkapcsolóval működtethető ajtónyitás a higiénikus behelyezés
biztosítására Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont 10
3 A készülék legyen felszerelve vegyszer párolgás gőzeinek elszívására alkalmas elszívóval és
csőcsatlakozóval (min. 50m3/h teljesítménnyel) Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont
nem = 0 pont 10
4 Érintőképernyő Kérjük megadni (Előny a megléte) igen = 10 pont nem = 0 pont 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 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-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások
fejlesztése pályázat / EFOP-2.2.19-17-2017-00016 Szigetvári Kórház szakrendeléseinek
infrastrukturális fejlesztése
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. §. (5) bekezdésében biztosított lehetőséget.

Az értékelési szempont (II.2.5. pontban) minőségi kritériumok között kórházszakmai minimumfeltételeken
túlmutató elvárások teljesítése is szerepel, melyekkel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz
további 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: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatában a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet
II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum
(a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá. 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. § (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, 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
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 15.
§-a szerint kell az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell igazolni a kizáró okok
fenn nem állását, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról. A nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván
alvállalkozót igénybe venni. Amennyiben Ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem
bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a
cégbírósághoz (vagy 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 (nemleges tartalom esetén is csatolandó). A Kbt. 69. § (4) bekezdésében
foglaltak értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az előírt
igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) és
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állását a Korm rend. 1-8§, 10.§ és 12-16.
§ szerint kell igazolnia. kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra
vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi keltezésű az eljárást megindító felhívás
feladásának napjánál.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
öntisztázás lehetőségére. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét 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, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
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. rend. (továbbiakban Rendelet) 19. § (1) c) alapján a felhívás feladását megelőző
3 mérlegforduló-nappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából a részajánlati kör
tárgy szerinti eszköz, berendezés, termék értékesítéséből származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az
ajánlattevő jelen pont 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 a beszámoló, illetve az árbevételről szóló

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Korm.
rendelet II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek azzal, hogy ajánlattevőnek elegendő az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. részének α szakasza szerint nyilatkoznia, az az azt követő részletes
adatokat nem kell feltüntetni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy
közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
P.1.) A felhívás feladását megelőző három mérlegforduló-nappal lezárt üzleti év tekintetében (vagy
amióta az ajánlattevő megkezdte a működését) a közbeszerzés tárgyából származó általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele - értékesítés - nem éri el az alábbi értékeket:
I. rész esetében (Diagnosztikai röntgen sugárzás alapelvű eszközök közbeszerzési tárgyban)
értékesítés: 40.000.000,- HUF
II. rész esetében (Egyéb - nem diagnosztikai röntgen sugárzás alapelvű eszközök - diagnosztikai és
kiegészítő eszközök közbeszerzési tárgyban) értékesítés: 20.000.000,- HUF
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. 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 kiválasztási szempontok felsorolása
és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek azzal, hogy ajánlattevőnek elegendő az egységes
európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α szakasza szerint nyilatkoznia, az az azt követő
részletes adatokat nem kell feltüntetni. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása
alapján a Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. fejezetében
(21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelménynek. Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete
szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz.
A Korm. rendelet 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. (A Korm. rendelet 24. § (1)
bek. irányadó e tekintetben.) Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az
ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) - mely alatt
a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21. §. (1a) bekezdés a) pontjának megfelelően a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítést kell érteni - jelentősebb,
közbeszerzés tárgykörében teljesített áruszállítást ismertető referenciaigazolás vagy -nyilatkozat,
amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél;
- a szállítás vagy adás-vétel tárgyát, valamint mennyisége;

- a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett
teljesítéséről szól (amennyiben a referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a
Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia),
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megadásával (év-hónap nap)),
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a)
pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy
közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) (feladás
napjától visszafelé számított 36. hónap év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva és amely alatt
a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21. §. (1a) bekezdés a) pontjának megfelelően a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítést kell érteni) nem rendelkezik
legalább 1 darab, az adott részajánlati kör tárgyára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
referenciával.
1. rész: egy darab, diagnosztikai röntgen sugárzás alapelvű eszköz - beüzemelését is magában
foglaló - értékesítésére vonatkozó referencia
2. rész: egy darab, egyéb - nem diagnosztikai röntgen sugárzás alapelvű eszköz - diagnosztikai
eszköz - beüzemelését is magában foglaló - értékesítésére vonatkozó referencia
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. Ebben az esetben 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. Ajánlatkérő a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a M/1 pontba foglalt
alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, 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 kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásnak a
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az
ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e
bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Eladó részajánlati körönként 1 - 1 db
számla benyújtására jogosult. Fizetés a szerződésszerű teljesítést követően, a szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) kézhezvételét követően 30 napon belül átutalással, a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően (EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások
fejlesztése pályázat) utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre: Kbt. 135.§ (1), (6), (10)-(11) bekezdése, a Ptk.
6:130. § (1)-(2), 6:155.§ (1) bek. foglaltak szerint. A vevő késedelme esetén az eladó a 2016. évi IX. törvény
szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. Eladó a Kbt. 135. §. (8) bekezdésének megfelelően részenként max. nettó vételár 30%-ának megfelelő mértékben - előleget biztosít a szerződésben részletesen
meghatározottak szerint. Kötbér és jótállási információk 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 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: 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: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Ignác utca 17. Kft. 7625 Pécs, Nap
utca 18., Központi tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése 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 Ajánlatkérő a Kbt.57.§(1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen
közbeszerzéshez kapcsolódóan, amelyet az Ajánlati felhívással egyidejűleg ingyenesen és
korlátozás-mentesen letölthetővé tesz. A közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférést
Ajánlatkérő korlátlanul,teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan az alábbi címen
biztosítja: www.szigetvarkorhaz.hu
2. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§(1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint
a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Az Ajánlattevőnek a kiegészítő
tájékoztatásban feltett kérdéseiket a közbeszerzési dokumentumban meghatározott címre kell
megküldeniük. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56.§-a alapján helyszíni bejárásra. A helyszíni
bejárás helyszíne,időpontja:találkozási pont a Szigetvári Kórház főbejárat-Szigetvár,Szent István ltp
7., 1. rész:2018. április 24.10:00 óra;2.rész:11:00 óra
3.Az ajánlatok személyes leadására az Ajánlati felhívás feladásának napjától az ajánlatok
benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon 9.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő
lejártának napján pedig 9.00-10.00 között van lehetőség.
4.Az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően egy nyomtatott eredeti, valamint az eredeti példányról készített, egy
elektronikus (CD/DVD-n rögzített) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A példányok
esetleges eltérése esetén az eredeti papír alapú példány számít irányadónak.
5.Ajánlatkérő a Kbt.75. §.(2)e) pontját alkalmazza.
6.Projekttársaság, közös gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény, nem megengedett.
7.Kbt. 71.§(6) szerinti kivételével teljes körben van hiánypótlás.
8.Kbt. 66.§(6)a)-b) szerinti nyilatkozatot nemlegesség esetén is be kell nyújtani.
9.Ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a Kbt.66.§.(2),(4)-ra.
10.A minősített ajánlattevőknél szigorúbb:P.1; M.1.
11.Pontszámok:0-10Módszer:ár-érték arány. Az 1. értékelési szempont és ár értékelési
szempont esetében:arányosítás illetve fordított arányosítás, 2.minőségi értékelési szempont és
részszempontjai esetében abszolút értékelés: egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének
értékelése alkalmával (igen/nem válasz)-az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés
az adott alszemponthoz tartozó maximális(10), míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem
rendelkező megajánlott berendezés a minimális (0)pontszámot kapja-szerint a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek alapján.
12.Az ajánlatkérő él a Kbt.81.§(5)-tel.
13.IV.2.6) kötöttség min.időtartama 60 nap, a minta miatt 2hónap.
14.A különböző devizák: árbevétel: az érintett év, beszámoló: az üzleti év utolsó napján, referenciák:
a teljesítés időpontjában érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyam.
15.Az irányadó jog/idő: magyar/CET.
16.Irásbeli kapcsolattartásra Kbt.41§ irányadó.
17.Bontás során a képviseleti jogosultságot igazolni kell.
18.Az ajánlatba aláírási címpéldányt(aláírási mintát) csatolni kell.
19.Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
20.Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az
ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven (magyar-idegen nyelv) készült nyilatkozatokat, iratokat,
igazolásokat is.
21.A Kbt. 47.§(2) tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot -kivéve a Kbt. 66. § (2) szerinti
ajánlati nyilatkozatot- egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
22. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként be kell nyújtania kitöltött formában a dokumentációban
megadott műszaki specifikációs adatlapokat, ez érvényességi feltétel.
23.Faksz: dr.Bálint Tamás(00072) 7625 Pécs, Nap u. 18.; ugyvediiroda@ugyvediiorda.hu;
fax:72-511-132
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: 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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (5645/2018)
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. Di Giovanni Anett
Telefon: +36 706834986
E-mail: di.giovanni.anett@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
Hivatalos név: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
Nemzeti azonosítószám: AK15515
Postai cím: Kerepesi út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Di Giovanni Anett
Telefon: +36 706834986
E-mail: di.giovanni.anett@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
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.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.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: 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.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
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 hivatal
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: Keretmegállapodás zöldség, gyümölcs adásvétele tárgyában a Fővárosi Gyermekvédelmi
Intézmények Üzemeltetési Szervezete részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:

15000000-8

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó Fővárosi Gyermekvédelmi
Intézmények Üzemeltetési Szervezete részére zöldség, gyümölcs beszerzésére vonatkozó
keretmegállapodások megkötésére irányul 24 hónap időtartamban.
Folyt. VI.3)
-A Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb árat megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz
az alábbi indokokra figyelemmel:
A műszaki leírásban meghatározott jogszabályok tartalmazzák a beszerzendő élelmiszerek minimális
minőségi követelményeit. Ennél magasabb minőségi követelmény támasztása az egységár olyan mértékű
emelkedését eredményezheti, mely a keretmegállapodás keretösszegén belül lényegesebb kevesebb
termék lehívását tenné csak lehetővé.
- AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Zsinka-Tóth Beáta (00091)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 21051166 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 zöldség, gyümölcs adásvétele tárgyában a Fővárosi Gyermekvédelmi
Intézmények Üzemeltetési Szervezete részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
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További tárgyak:

15300000-1
03200000-3
03142500-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények
Üzemeltetési Szervezete alábbi telephelyei
1112 Budapest, Mennyecske u. 16.
1025 Budapest, Cseppkő u. 74.
1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 25.
Folyt.: II.2.14)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya: 24 hónapra kötött keretmegállapodás alapján zöldség és gyümölcs beszerzése.
A Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 21.051.166 Ft keretösszeg + ÁFA
mértékéig köt meg a keretmegállapodást. A keretösszeg felhasználása az intézmény számára lehetőség,
nem kötelezettség.
Várható - tájékoztató jellegű - termék mennyiség az élelmezési gyakorlat alapján: tervezetten 195.979 kg,
109.680 db. A részletes specifikációt, minőségi követelményeket, termékenkénti várható mennyiséget,
kiszerelést a közbeszerzési dokumentum xls formátumú terméklista megnevezésű melléklete tartalmazza,
tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai
specifikációt az AK nem tudja a felhívás részeként közzétenni. Ahol AK nem határoz meg kiszerelést,
azon termékeknél az árazatlan excel tábla B oszlopa szerinti egységet fogadja el kiszerelésnek. Azon
termékeknél, ahol AK kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat érvénytelenségét

eredményezi az adott rész tekintetében. A mellékelt excel táblázat L illetve M oszlopai tartalmazzák a
minőségi követelményeket.
Az AF-ban valamint a dok.ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak
a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az AF valamint
közbesz. dok. meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást
tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján AK azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
Folyt. VI.3)
22.Az ajánlatba cégszerűen aláírva (és az elektr. péld.hoz szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell
a közbesz. dok. mellékl.ként kiadott táblázatot árazva. Az árazott táblázatok a Kbt. 71.§ (8)bek. b) szerinti
részletes árajánlatnak minősülnek.
23.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az AT kifejezett nyilatkozatát az AF feltételeire, a szerz.
megkötésére és telj.re, valamint a kért ellenszolg.ra vonatkozóan (eredetiben).
24.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68.§ (4)bek. szerinti
infókat. A felolvasólapon a részletes árajánlat összesített nettó ajánlati ár kerül feltüntetésre (excel tábla
„Érték összesen (nettó Ft) ” oszlop összesített végösszege).
25.AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő:
AK az elj.ban való részvételt azaz ajánlattételt -a Kbt. 54.§ (1) bek.re figy.- ajánlati biztosíték nyújtásához
köti, melynek összege 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint. Az AT-k az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk
benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54.§ (4) bek.ben foglalt feltételek biztosítására. Az
ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának
napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes AT-nek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot.
A Kbt. 54.§ (2) bek.ben előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető:
- az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével,
Amennyiben AT ezt választja, úgy az AK alábbi bankszámlaszámára kell utalni, befizetni a 300.000,- Ft-ot:
Magyar Államkincstár, 1032000-00329905-00000000
Az utalás, befizetés során közleményként az alábbi szövegrész szerepeljen: ajánlati biztosíték „szgyf_673_fejer_elelmiszer_2”
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás másolatát csatolni kell az ajánlatba.
Bankgarancia/biztosítói garancia/biztosítási szerződés esetén a a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat,
ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának ajánlatba
csatolása kötelező.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 21051166 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek 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:
Folyt. II.2.3) A teljesítés helye:
1063 Budapest, Kmety György u. 31.
1203 Budapest, Vas Gereben u. 21.
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.
2060 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.
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 AT, közös AT, AV, és nem
vehet részt alkalm. ig.ban olyan gazd-i szereplő, aki vonatk.ban a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti
kizáró okok fennállnak.
Az elj.ból kizárásra kerül a Kbt. 74.§ (1) bek. alapján az AT, akivel szemben, ill. akinek AV-jával és az
alkalm. ig.ban részt vevő, általa az elj.ba bevont gazd-i szereplővel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.
szerinti kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az AT az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) 4-7.§nak és az AK által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót AK által
biztosított közbesz. dok. tartalmazza.
A Korm. r. 1.§ (1) bek. alapján AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbesz. elj.ban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. r. 8-16. §-aiban meghat.
módon kell igazolni.
A gazd-i szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ebben
egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.. A nyilatkozat tartalmazza annak
megjelölését, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult,
valamint a 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén
- hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kbt. 64.§ (1) bek. alapján a Kbt. 62.§ (1) bek. b) és f) szerinti kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy alkalm. ig.ban részt vevő gazd-i szereplő nem
zárható ki a közbesz. elj.ból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság (KH) a 188.§ (4) bek. szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazg. 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 gazd-i szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A Kbt. 64.§ (2) bek. alapján, ha a KH a 188.§ (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság 188.§ (5) bek. szerinti JE határozata
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazd-i szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés
nélkül köteles azt elfogadni. A JE határozatot a gazd-i szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles
benyújtani.

Az AT, az alkalm. ig.ban részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalm. ig.ban az AT vagy részvételre
jelentkező a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok vonatkozásában megkövetelt igazolási módok a közbesz. dok.ban kerülnek
részletesen kifejtésre a karakterkorlát miatt.
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. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4-7.§-nak és az ajánlatkérő által a
2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján nem kéri az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. részében szereplő részletes információk megadását,
elegendő az ALFA pont kitöltése. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által
biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bek. 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 követelményeknek.
Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bek. 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 igazolását 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 (tizenkét) hónapban 30 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 vagy részvételre
jelentkező 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.
Folyt.: III.1.2) - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel bármely számlavezető pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 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.1alkalmassági feltételek vonatkozásában közös ajánlattevők
esetében elegendő, ha az egyik megfelel.
A gazdasági-pénzügy alkalmasságra vonatkozó további részletszabályokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Folyt. VI.3)
15. Folyamatban lévő cégbírósági (CB) vált.bej. eljárás esetén, az AT-nek csatolnia kell a CBhoz benyújtott vált.bej. kérelem és annak érkeztetéséről a CB által megküldött igazolás [=ún. „etértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott
és elektronikus példányát, továbbá .xml file-ként elektronikusan és nyomtatva a „Változásbejegyzési
kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát. Amennyiben AT tekintetében nincs
folyamatban lévő CB-i vált.bej. eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges tartalmú vált.bej. nyilatkozat
benyújtása szükséges. Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak
végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság (KH) tájékoztatói és ajánlásai szerint kell
eljárni.
16. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47.§ (2) bek., azaz - ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kiv., ahol
AK 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.
17. AK a Kbt. 131.§ (4) bek. 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.
18. AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69.§ figyelembevételével végzi.
19. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán AK felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§ (1)(4) bek.re.
20. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve
annak mellékleteit
- AT-ként,
- AV-ként - kizárólag azon AV-k 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.
21. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbesz. dok.ban előírt nyilatkozat és dok.
Folyt.:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 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. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a
2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján nem kéri az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását, elegendő
az ALFA pont kitöltése. 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 követelményeknek.
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm.
rendelet 21-25. §-aiban meghatározott módon kell igazolni.
M.1. a Korm. rendelet 21. § (1) 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 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, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az
ellenszolgáltatás összege, 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdésére, azaz ajánlatkérő a 3 év alatt
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M.2. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek leírását. Csatolandó a zöldség, gyümölcsre érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági
rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy dokumentum, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.
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 vagy részvételre
jelentkező 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.
Folyt.: III.1.3) - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik legalább 1 db
szerződésszerűen teljesített, 12 megszakítás nélküli hónapra vonatkozó (folyamatos teljesítésű)
közbeszerzés tárgya (zöldség, gyümölcs adásvétele) szerinti, összességében legalább nettó
14.000.000 Ft értékű referenciával,
M.2. A Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére figyelemmel, amennyiben nem rendelkezik a
közbeszerzés tárgy (Zöldség, gyümölcs, tojás) nem rendelkezik a szervezetnél működő HACCP
szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel legalább egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítási rendszer
kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal. (figyelemmel Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére).
Folyt. III.1.3) - 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 az M.1., M.2. alkalmassági feltételek vonatkozásában közös
ajánlattevők esetében elegendő, ha az egyik megfelel.
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 műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó további részletszabályokat a közbeszerzési
dokumentum tartalmazza.
Folyt. III.2.2)
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az intézmény a szerződés teljesítése során előforduló késedelmes teljesítés, illetve a szerződés
meghiúsulása esetén az alábbi kötbéreket érvényesítik:
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő amennyiben a megrendelésben szereplő áruteljesítés
kapcsán késedelembe esik, a megrendelt és késedelemmel érintett áruk bruttó értéke 15%-nak
megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezett minden megkezdett 2 óra vonatkozásában.
A késedelmi kötbér maximális mértéke: 4 óra. A kötbér maximális mértékének meghaladása esetén
Ajánlatkérő jogosult a teljes Keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a
keretmegállapodásban meghatározott további feltételek fennállnak.
Meghiúsulási kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő a teljesítés során 4 óránál hosszabb késedelembe
esik, vagy a teljesítést megtagadja (együttesen: nem teljesít), akkor az eseti megrendelés
alapján a nem teljesített érték nettó 30%-nak megfizetésére kötelezhető. Ebben az esetben az
ajánlatkérő jogosult az érintett, nem teljesített árut más forrásból beszerezni. A Keretmegállapodás
meghiúsulása esetén a keretmegállapodás 7.1. pontjában rögzített nettó összesített vételár 30%-a. a
meghiúsulási kötbér.
Hibás teljesítés: A nyertes ajánlattevő a hibás / hiányos teljesítése vonatkozásában
kellékszavatosság terheli, mely alapján a nyertes ajánlattevő köteles a szerződésben
meghatározottak alapján a csere / pótlás kötelezettségét teljesíteni.
A fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a
közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet 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:
AK és intézmény előleget nem fizetnek.
A kifizetések pénzneme magyar forint -HUF.
Az intézmény a vételár összegét a szerződésszerű teljesítéseket követően, a telephelyenként havonta
maximum 2 alkalommal kiállított számla alapján, a teljesítésigazolásnak (szállítólevélnek) megfelelően a Ptk.
6:130.§. (1) -(2) bekezdésének megfelelően 30 napon belül átutalással egyenlítik ki.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő vagy az adott intézmény a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot és a 2016. évi IX tv szerinti behajtási költségátalányt fizeti a nyertes ajánlattevő részére.
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 szerződés teljesítésének feltételeiről a Kbt. 135.§. (1), (5) és (6), és 136.§. (1) - (2) bekezdései irányadóak.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Folyt.: III.1.3) - Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 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
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: 2018/05/21 (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: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest,
Feszty Árpád utca 4. V/18.
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
x A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az elj.ban való részvétel feltétele, hogy a közbesz. dok-t legalább egy ajánlattevő (AT), vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozója (AV) elektronikus úton elérje.
A közbesz. dok. 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 gazd-i szereplők az AF I.3. pontjában megadott elérhetőségeken nyújthatnak be reg. igényt a
közbesz. dok. elérése érdekében az alábbi adatok megküldésével:
-érintett közbeszerzési eljárás hirdetményszáma, elnevezése,
-érdeklődő gazd-i szereplő neve,

-székhelye,
-adószáma,
-kapcsolattartó neve, tel.száma, e-mail címe, fax száma.
A reg. adatok megküldése tekintetében irányadó a Kbt.41.§ (2)és(4) bek.: az eljárás iránt érdeklődő
gazd-i szereplők reg. igényüket kötelesek közvetlen kézbesítés vagy fax útján, ill. legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a tv. felhatalmazása alapján alkotott jsz. szerinti
követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt módon megküldenAK részére.
Amennyiben nem az előbbiekben felsorolt módokon küldik meg a reg. adataikat, úgy AK-nek nem
áll módjában a közbesz. dok. elérését biztosítani. AK-t előbbiek vonatkozásában figyelmeztetési
kötelezettség nem terheli, különösen a Kbt.2.§ (1)-(2) bek.ben szabályozott alapelvekre figyelemmel.
AK a reg. adatokban megadott elektronikus elérhetőségre megküldi az érdeklődő gazd-i szereplők
részére az egyedi felhasználónevüket és jelszavukat, melyek felhasználásával beléphetnek felületre,
ahonnan a közbesz. dok. letölthetőek. A közbesz. dok.-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az
ajánlatban megnevezett AV-nak át kell vennie, vagy elektronikusúton el kell érnie. A közbesz. dok.
másra nem ruházhatók át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
2. Az EU hivatalos lapjában karakterkorlátozás van az egyes mezők tekintetében, így az egyes
szövegmezők max. karakterszámának túllépése miatt a felhívás eredeti szövegtartalommal való
megjelentetése lehetetlen.Ezen szövegmezőket AK akként volt kénytelen módosítani, hogy a
rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Emiatt több - eredetileg a felhívásban
szereplő - adatot AK a dokumentációban volt kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken
hivatkozással kerültek megjelölésre.
AK a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetlegesen jogsértés vonatkozásában a felelősségét
kizárja.
3. Az ajánlatokat a dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően kell benyújtani
Részekre történő ajánlattétel kizárt:
AK zöldség, gyümölcs, tojás termékkörbe tartozó árukat kíván beszerezni, ezen típusú áruk további
megbontása nem indokolt, figyelemmel arra, hogy a piacon ezen termékek eladásával foglalkozó
gazd-i szereplőknél valamennyi típus megtalálható. Amennyiben AK részekre bontaná az eljárást,
abban az esetben magasabb összegben kerülnének a szerződések megkötésre, mint részekre
bontás nélkül. AK a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva sem biztosítja a részekre
történő ajánlattételt.
A keretmegállapodásos eljárás második részét AK a Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
közvetlen megrendelés alkalmazásával valósítja meg.
Folyt.: 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 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)

3. f) Az ajánlat csomagolásán, valamint a közbesz. eljárás során valamennyi levelezésre fel kell
tüntetni:
-A zárt csomagon/borítékon az „Ajánlat: „Keretmegállapodás zöldség, gyümölcs adásvétele
tárgyában a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete részére (673)”
megjelölést
-A dokumentumot beküldő nevét.
-Az ajánlat csomagolásán továbbá szerepeltetni kell az "Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható
fel" feliratot is.
4.AK felhívja AT figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 30.§ (4)bek. alapján, hogy a minősített
ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k
gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az
ajánlati felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
5.AK közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.
AK a nyertes AT-től nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén
a közös AT-knek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben
szabályozzák a közös AT-k egymás közötti és az AK-vel való kapcsolatát. A megállap-nak különösen
a köv. kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a közös AT-ket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös AT-k vezetésére, az AK-vel
való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
- a közös AT-ket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös AT-k egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy AK a közös AT-k 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 együttműk-i megállap. eredeti példányát csatolni kell az ajánlathoz.
6.Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett
értékadatot tartalmaz, azt az AK az AF feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon
számítja át magyar forintra. Ha az MNB az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az AK a
Deutsche Bank AG-nek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes deviza közép
árfolyamán számítja át euróra.
7.AK nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34.§-ban meghatározott gazdasági
szereplők részére.
8.AK a közbesz. eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság
alapításához, azt a nyertes AT-től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9.AK a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani (Kbt. 56.§ (6) bek.).
10.AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
11.Nem rendel el KA újabb hiánypótlást (HP), ha a HP-sal az AT vagy részvételre jelentkező
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
12.AK nem alkalmaz elektronikus árlejtést jelen közbeszerzés esetében.
13.AK előírja a Kbt. 66.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot arról, hogy AT a 2004. évi XXXIV. törvény
szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
14.Valamennyi időpont/határidő tekintetében AK a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat
tekinti irányadónak.
Folyt.:
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:
2018/04/14 (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

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (6072/2018)
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: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK08994
Postai cím: Váci út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf
Telefon: +36 70 489 7363
E-mail: juhasz.rudolf@unp.hu
Fax: +36 14113078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujnemzedek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujnemzedek.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.opendoors.hu/kozbeszdok.htm (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: ODC Open Doors Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa utca 12.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8840
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Morison Márk
Telefon: +36 12491639
E-mail: info@opendoors.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opendoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.opendoors.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ODC Open Doors Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa utca 12.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232

Postai irányítószám: 8840
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Morison Márk
Telefon: +36 12491639
E-mail: info@opendoors.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opendoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.opendoors.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: állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (TEÁOR 9499)
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés online szolgáltatások futtatáshoz szükséges szerver kialakítás és hosting
szolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés online szolgáltatások futtatáshoz szükséges szerver kialakítás és hosting
szolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve
című projekt 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: Vállalkozási szerződés online szolgáltatások futtatáshoz szükséges szerver kialakítás és hosting
szolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés online szolgáltatások futtatáshoz szükséges szerver kialakítás és hosting
szolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve
című projekt keretében.
A projekt keretében működtetett különböző elektronikus szolgáltatások működtetésére alkalmas önálló
szerver infrastruktúra kialakítása a szerződéskötést követő 30 napon belül, valamint szerverteremben
történő elhelyezése.
Önálló szerverkörnyezet kialakítása:
• 84 db fizikai CPU Core
• 384 GB memória
• 13 TB Storage kapacitás
• Virtuális környezet
• magas rendelkezésre állású szeparált szerverhosting környezet
• Minimum 1 Gbps belföldi internet kapcsolat
• A kialakított rendszer IT biztonsági védelmének megvalósítása
• Skálázható bővíthetőség
• A teljes rendszernek 5 év garanciával kell rendelkeznie
• Fizikai eszközökből történő megvalósítás (a bérlet végén opciós vásárlási jog)
A „hosting-szolgáltatás” vonatkozásában a nyertes ajánlattevőnek/szolgáltatónak az alábbi feladatokat kell
ellátnia:
- A szolgáltatónak az általa biztosított hardware- és szerverkörnyezet vonatkozásában minden hónapban
(havi egységben: 7x4x24 órás időszakban) 99,5%-os, folyamatos rendelkezésre állást kell biztosítania.
- A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában részletezett feladatokat meghatározott szerverkörnyezetben,
továbbá teljesítési helyeken kell ellátnia azzal, hogy ezek változása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában
foglalt körülménynek tekintendő.
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.
A 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. pontjában meghatározott szakmai
tapasztalaton felüli, online szerver üzemeltetés területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember többlet tapasztalata 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: 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-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
1) A becsült értéket Ajánlatkérő nem kívánja megadni, a II.2.6) pontjában megadott érték kizárólag, technikai
okok miatt került rögzítésre.
2) Ar alszempontok:
- Nettó rendelkezésre állási havidíj - 50
- A fizikai eszközök összeszerelése, szerverteremben történő elhelyezése, a virtuális környezet kialakítása
és átadása az Ajánlatkérő számára a szerződéskötéstől számított 30 napon belül - 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: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 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) 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 kell 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 felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére,
továbbá a 74. § (1) bekezdésére
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
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:
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 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) 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:
M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés
tárgya (számítógépes hardware összeállítást és szerverteremben történő elhelyezés) szerinti
referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (3a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett de legfeljebb 6 éven
belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését;
• a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva);
• a szolgáltatás tárgyát;
• a szolgáltatás mennyiségét;
• nyilatkozni kell 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.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak
azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. §
(9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
- a bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely
szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra; a
szakmai gyakorlata;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; 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;
- a nyilatkozaton megjelölendő, a szakember munkáltatója vagy az a szervezet, amellyel a
szakember az ajánlattétel időpontjában foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire. továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésére. 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 feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db
szerződésszerűen teljesített legalább 55 db fizikai CPU Core-ra vonatkozó számítógépes hardware
összeállítást és szerverteremben történő elhelyezést tartalmazó referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú informatikai szakirányú
végzettséggel, rendelkező szakemberrel, aki legalább 36 hónap online szerver üzemeltetés területen
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő a műszaki és 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:
Kötbérek, biztosítékok:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.
A finanszírozás forrása: EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 formája: utófinanszírozás
A támogatás intenzitása: 100,000000%
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla benyújtására havonta biztosított.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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: 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: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12.
földszint 2. 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
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött
és cégszerűen aláírt átvételi igazolás ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon vagy e-mailen - telefax szám: +36 1-700-4510; e-mail: info@opendoors.hu kell igazolnia.
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. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat
igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.
2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak
szerint jár el.
3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat 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.
4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő
költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat,
stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az

ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti
irányadónak
6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti
korlátozással.
8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát
megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az
ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé
projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség
időtartama 60 nap.
14) Az értékelés módszere az ár alszempontok tekintetében a fordított arányosítás a minőségi
kritérium értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás. Az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében havidíj megajánlást
értékel. A további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
15) FAKSZ: dr. Mezősi-Keszericze Andrea (00830); dr. Morison Márk (01042)
16) Részekre törtnő ajánlattétel kizárásának indoka: a tárgyi eljárásban egy hardver eszköz
kialakítása és szerverfarmon történő elhelyezése a feladat. Gazdaságosság és a műszaki egység
indokolja, hogy ugyanazon Vállalkozó lássa el az egymásra épülő a feladatokat.
17) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg.
18) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
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:
2018/04/14 (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

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (6115/2018)
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: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK08994
Postai cím: Váci út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Rudolf
Telefon: +36 704897363
E-mail: juhasz.rudolf@unp.hu
Fax: +36 14113078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujnemzedek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujnemzedek.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.opendoors.hu/kozbeszdok.htm (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: ODC Open Doors Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa utca 12.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8840
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Morison Márk
Telefon: +36 12491639
E-mail: info@opendoors.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opendoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.opendoors.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ODC Open Doors Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány utca 12. földszint 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Morison Márk
Telefon: +36 12491639
E-mail: info@opendoors.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opendoors.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.opendoors.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: állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági
fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212190-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új
Nemzedék Újratöltve című projekt 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: Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági
fejlesztések - Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212190-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - Új
Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
Mennyisége
1 db gemifikált életpálya-tervezési portál tervezése
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen eljárás tárgya 1 db gemifikált életpálya-tervezési portál fejlesztése, a
gemifikációs tevékenység - ebben az összefüggésben - a fő feladat és így a közbeszerzés tárgya is online
játék fejlesztésére irányul.
1. Koncepcionális tevékenységek
Felmérés, konzultáció
Testre szabási koncepció elkészítése
Projektindító dokumentáció elkészítése
2. Gemifikációs tevékenység
Belső marketing kialakítása
Ergonómia optimalizálása
Flow támogatás
Konverzió lépései
Kihívások meghatározása
Találkozói dinamika
Viselkedési tényezők
Közösségi együttműködés
Szintek meghatározása
Jutalmazási szabályzat elkészítése
Egyeztetés életpálya tervezővel
Játékmechanizmus kidolgozása
3. Weboldal elkészítés
Architektúra kidolgozása
Ütemezés elkészítése
Weboldalmotor elkészítése
3 db grafika elkészítése
Végleges grafika programozása
Telepítés szerver oldalon távoli eléréssel - dedikált szerverre
Telepítés szerver oldalon távoli eléréssel - összetett architektúrára
Telepítés szerver oldalon személyes jelenléttel
Rendszer testre szabása
Felhasználói kézikönyv elkészítése
4. Támogatási tevékenységek (15 nap Pilot üzem)
Pilot üzem
Pilotüzemi támogatás
Pilot üzem kiértékelése - konzultáció
Testre szabás finomhangolása
Éles üzem
Éles üzemre állítás távolról
Éles üzemre állítás helyszínen
Éles üzemi támogatás

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.
Részekre történő ajánlattétel kizárása: A gemifikált életpálya-tervezési portál fejlesztése a megrendelővel
történő közös szakmai tervezés, az elfogadott szakmai koncepció megvalósításának menedzselése,
valamint a kivitelezés és végtermék tesztelés-javítás egymásra épülő szolgáltatásait tartalmazza. A
teljesítés során pl. célközönség igényfelmérés, majd végső tesztelés a különböző fázisokban ugyanazokkal
a szereplőkkel kell együttműködni, az egyes fázisok eredményeit és azok elérési módjait ismerni kell a
sikeres feladatellátáshoz, a redundancia elkerülése érdekében. A teljesítésre szabott -projekt mérföldkőhöz
igazodó- szűk határidő is a fejlesztési menedzsment, továbbá az összes szükséges, akár előre nem látható
szakember bevonásának lehetőségét megőrző kivitelezési módot indokol.
A 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 AF III.1.3) M/2. p-ben meghatározott szakmai tapasztalaton felüli,
gemifikációs elemeket is tartalmazó portálfejlesztési szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
szakmai többlet tapasztalata 20
2 AF III.1.3) M/3. p-ben meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, életpályatervezés és/vagy
pályaorientáció területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet
tapasztalata 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: 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: EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
A becsült értéket Ajánlatkérő nem kívánja megadni, a felhívás II.2.6) pontjában megadott érték kizárólag a
hirdetménykezelő rendszerre tekintettel, technikai okok miatt került rögzítésre.
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 valamennyi rész tekintetében:
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 kell 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 felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére,
továbbá a 74. § (1) bekezdésére
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
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:
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 alkalmassági feltétel kapcsán
ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: 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 Rendelet 2. § (2) 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:
M/1. Ajánlattevő csatolja a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (online játék
fejlesztése: komplex terv vagy játék) szerinti referenciáit a Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (3a) bekezdésére,
amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését;
• a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva);
• a szolgáltatás tárgyát;
• a szolgáltatás mennyiségét;
• nyilatkozni kell 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.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet
kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben
az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy
projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a
Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról
szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban). Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2.-3 Ajánlattevő csatolja a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki,
hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül
foglalkoztatásra; a szakember szakmai gyakorlata;
- 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, továbbá feltüntetendő a szakember munkáltatója vagy az
a szervezet, amellyel a szakember az ajánlattételi határidőben foglalkozásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll;
- kizárólag az M/3. pont esetében: végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)(7) bekezdéseire. továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. 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 feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban):
1) legalább 1 db online játékra (komplex terv vagy játék) vonatkozó referenciával, amely magában
foglalta a játék teljes tervezését, dokumentálását, részletes műszaki leírását; A bemutatott referencia
oktatási és/vagy ifjúsági területre vonatkozó referencia kell legyen.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő on-line játéktervező szakemberrel,
aki legalább 36 hónap gemifikációs elemeket is tartalmazó portálfejlesztési szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő életpályatervezési tanácsadóval,
aki államilag elismert szakirányú felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik
és legalább 36 hónap életpályatervezés és/vagy pályaorientáció területen szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkezik. Ajánlatkérő az alábbi felsőfokú szakirányú végzettségeket fogadja el:
munkavállalási tanácsadó és/vagy emberi erőforrástanácsadó és/vagy életpályatervezési tanácsadó
- vagy ezekkel egyenértékű.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő a műszaki és 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:

Kötbérek, biztosítékok:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.
A finanszírozás forrása: EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001
A támogatás intenzitása: 100,000000%
Kifizetés módja: utófinanszírozás
Ajánlatkérő 30°% előleg igénybevételét biztosítja. A teljesítés során benyújtható 1 db. előlegszámla és 1 db
végszámla.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
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: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12.
fszt. 2. 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
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött
és cégszerűen aláírt átvételi igazolás ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon vagy e-mailen - telefax szám: +36 1-700-4510; e-mail: info@opendoors.hu kell igazolnia.
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. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat
igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.
2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak
szerint jár el.
3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) - (6) bek.
nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak
szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő
költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat,
stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az
ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti
irányadónak
6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti
korlátozással.
8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát
megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az
ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé
projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség
időtartama 60 nap.
15) Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritérium
részszempontok esetében az egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-100. A további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazza.
16) FAKSZ: dr. Mezősi-Keszericze Andrea (00830); dr. Morison Márk (01042)
17) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
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 § 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:
2018/04/14 (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

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6023/2018)
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: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957036
E-mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés megkötése-A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímavédelmi Hatóság
részére a meglévő LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer kiegészítése ETS modullal.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72240000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímavédelmi Hatóság részére a meglévő LiveGuide Klí-mavédelmi
információs rendszer kiegészítése ETS modullal.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 25800000 (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: Adásvételi szerződés megkötése-A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímavédelmi Hatóság
részére a meglévő LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer kiegészítése ETS modullal.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72227000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Csata u. 8. vagy 1081 Budapest,
Csokonai utca 3. vagy 1148 Budapest, Róna u.54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ETS modul kifejlesztésének célja az emisszió-kereskedelmi hatósági engedélyezési, je-lentéstételi és
ellenőrzési folyamatok hatékony információtechnológiai támogatása. Az NKVH Emisszió-kereskedelmi
osztálya (EKO) a Kiotó jegyzőkönyv és annak Dohai módosítása, va-lamint az Európai Unió által létrehozott
ETS (Emissions Trading System) és ESD (Effort Sharing Directive) rendszerek jogszabályi hátterében
megfogalmazott egyes feladatokat lát el. Az NKVH a hatósági munkát a KET szerint végzi (2004. évi CXL.
törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól).
A nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett tevékenységek ellátása, amelynek
eredményeként a Klímagáz adatbázis az új ETS modullal kibővül.
Előírt tevékenységek:
a. Tervezési feladatok: a nyertes Ajánlattevő követelmény elemzés alapján elkészíti és leszállítja Ajánlattevő
részére az előírt tervdokumentumokat, amelyeket Ajánlatkérő véleményez. Ajánlattevő Ajánlatkérő
véleményezése alapján módosítja a tervdokumentumokat azok elfogadásáig.
b. Implementációs feladatok: a nyertes Ajánlattévő az elkészített és az Ajánlatkérő által jóvá-hagyott tervek
alapján elvégzi valamint dokumentálja az alkalmazásfejlesztést.
c. Tesztelés, oktatás: a nyertes Ajánlattevő az elkészült fejlesztést Ajánlatkérőnek teszt tele-pítésre átadja,
egyúttal a kijelölt munkatársak részére oktatást tart. Ajánlatkérő javítja a tesztek során feltárt hibákat és
elkészíti az átadás-átvételhez szükséges végleges dokumentumokat.
d. Próbaüzem: a rendszer próbaüzeme során Ajánlattevő kiemelt rendelkezésre-állást biztosít, és
haladéktalanul javítja a felmerülő hibákat. Sikeres próbaüzem esetén, átadás-átvételi teszt jegyzőkönyvet
vesznek fel.
e. Átadás-átvétel, élesítés: a nyertes Ajánlattevő elvégzi az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben leírt
tevékenységeket. Ajánlatadó átadja, Ajánlatkérő átveszi a végleges dokumentációkat.
Jótállás: Ajánlattevő a sikeres Átadás-átvételt követően 12 hónap jótállást vállal az ETS mo-dulra, a
felmerülő hibákat térítés nélkül kijavítja.

a. Munkafázis: Tervezési feladatok
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Fejlesztési terv (projekt terv).
Architektúra terv.
Logikai rendszerterv.
Fizikai rendszerterv.
Layout terv.
Rendszerbiztonsági terv.
BCP/DRP v1.0.
Ütemterv (feladat és erőforrás).
Rendszerintegrációs terv.
Migrációs terv.
b. Munkafázis: Implementációs feladatok
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Telepítési útmutató.
Tesztelési terv.
Telepítési jegyzőkönyv.
Tesztforgatókönyv.
Oktatási terv.
c. Munkafázis: Tesztelés, oktatás
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Teszt jegyzőkönyv.
Oktatási jegyzőkönyv.
Üzemeltetési kézikönyv.
Felhasználói kézikönyv.
d. Próbaüzem
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Átadás-átvételi teszt jegyzőkönyv.
e. Munkafázis: Átadás-átvétel (éles)
A munkafázis végére szállítandó eredménytermékek:
Adminisztrátori kézikönyv.
Programozói kézikönyv.
BCP/DRP (végleges).
Megfelelőségi nyilatkozat.
A meglévő LiveGuide Klímagáz adatbázis már üzemelő 16 modulja + az egy, jelen eljárásban beszerzendő
modul egyenként ugyanazon kb. 15 000 felhasználó számára teszi lehetővé a felhasználást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alkalmazástervezői tapasztalattal rendelkező szakember(ek) alkalmassági
követelményen felül értékelt alkalmazástervezői többlettapasztalatának időtartama (egész
hónap) 10
2 Alkalmazásfejlesztői tapasztalattal rendelkező szakember(ek) alkalmassági követelményen felül
értékelt alkalmazásfejlesztői többlettapasztalatának időtartama (egész hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 238 - 494156
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi 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:
2018/04/05 (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: In Mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház utca 24. fsz. 6.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 8000
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: 36000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25800000
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:
Érvényes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: In Mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 24. fsz. 6.
Adószáma: 14857238-2-14.
Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): 25 800 000,-Ft
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: In Mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 24. fsz. 6.
Adószáma: 14857238-2-14.
Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): 25 800 000,-Ft
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. §-ában
foglaltak 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:
2018/04/14 (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
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)

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6146/2018)
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: 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: Schifner Marianna
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.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:
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
Fax: +36 19206398
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)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:

Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Általános csapágyak, valamint speciális csapágyak beszerzése
Hivatkozási szám: BKV Zrt. T-223/16
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44440000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános csapágyak, valamint speciális csapágyak beszerzése adásvétel keretében a következők szerint:
1. rész: Általános csapágyak (137044/év)
2. rész: Speciális csapágyak (7579 db/év)
összesen: 144623db/év; 578492 db/4 év
A megadott mennyiségek a keretszerződés időtartama alatt -30%-kal változhatnak.
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
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
x csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Általános csapágyak beszerzése

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44442000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szállítási helyeket a műszaki leírás tartalmazza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a csapágyak beszerzése tekintetében a teljes mennyiséghez képest - 30 %-os eltérést határoz
meg.
A beszerzés mennyisége: 137 044 db/év általános csapágy beszerzése
Általános csapágy alatt Ajánlatkérő az alábbi típusokat érti: SKF, FAG, NTN, TIMKEN, INA, ZKL, ISB, TSC,
NBS, SIMRIT
Csapágyak méretei általánosságban:
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 szükségesség 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 az a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása
esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
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; 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: 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 időbeli hatálya
meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg erejéig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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: Speciális csapágyak beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
44442000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szállítási helyeket a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a speciális csapágyak beszerzése tekintetében a teljes mennyiséghez képest - 30 %-os eltérést
határoz meg.
A beszerzés mennyisége: 7579 db/év speciális csapágy beszerzése
Speciális csapágy
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 szükségesség 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 az a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása
esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
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; 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: 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 időbeli hatálya
meghosszabbítható a szerződésben rögzített keretösszeg erejéig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: - 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) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §okra.
Igazolási mód: Ajánlattevő 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 1-16. §-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) 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
körülményeknek 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.
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 a részvételre jelentkező 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 minimumkövetelménye(i):
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) 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 részletes információk kérése
nélkül.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α
pontjának kitöltését érti.
M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya (csapágyak beszerzése szerinti referenciáinak ismertetését igazolást vagy
nyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését;
• a szerződés tárgyát;
• a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év/hónap/nap pontossággal megjelölve);
• az ellenszolgáltatás mennyiségét;
• 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.
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. (kérjük emiatt a
teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg, a saját teljesítés mértékét százalékban
vagy forintban).
M.2: Az ajánlattevőnek csatolnia kell valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bek. c) alapján megajánlott termék gyártójánál működő ISO 9001 szerinti
minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó vagy azzal egyenértékű független szervezet által kiállított
tanúsítványát, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti, vagy ezzel
egyenértékű dokumentumot. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell
derülnie.
M.3. Ajánlattevőnek csatolni kell valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. Korm. rendelet
21. § (1) bek. h) pontja alapján valamennyi megajánlott termék tekintetében a magyar nyelvű
termékismertető prospektusát/műszaki leírását (szállítandó áruk).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 3 évben (36 hónapban)
szerződésszerzűen teljesített a közbeszerzés tárgya (1. rész általános csapágyak, 2. rész: speciális
csapágyak beszerzése) szerinti referenciákkal:
1. rész vonatkozásában: 102 000 db
2. rész vonatkozásában: 5600 db
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben teljesítettnek, ha
a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
M.2: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő),ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő
időpontjában érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségbiztosítási
rendszer tanúsítvánnyal vagy egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal (a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 24. § (3) bekezdése szerint.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem nyújt be valamennyi megajánlott termék
tekintetében magyar nyelvű termékismertető prospektusát/műszaki leírását, amelyből a műszaki
leírásban előírt műszaki követelményeknek való megfelelés megállapítható (igazolás a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. §. (1) bek. h) pontja szerint.)
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései is irányadóak.
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, hibás teljesítés és meghiúsulási kötbér, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek
részleteit a közbeszerzési dokumentum, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet; Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint
(HUF). Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésnek elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő
által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek. és 6:155. §-ban meghatározottak szerint történik.
A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet (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:
Az új alkatrészeknek mindenben meg kell felelni a hatályos „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról”
szóló 5/1990. (IV.12.) és „A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételiről” rendelkező 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendeletekben foglalt feltételeknek.
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: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Fővárosi Közbeszerzési Kft. (1061
Budapest, Andrássy út 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
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) 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, vagy 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. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi
dokumentumot. {Kbt. 66. § (2); Kbt. 66. § (4)-(5)-(6)¸ Kbt. 68. § (4)}
3. Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és egy elektronikus másolati példányban kell
benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.
4. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
5. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
6. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján értékeli.
Az értékelés módszere fordított arányosítás, az értékelés során kiosztható pontok: 1-10
7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az egyéb feltétekről szóló nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
• A termékek beszállítását a konkrét lehívás kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül
teljesítjük;
• A szerződés hatályba lépését követően a szerződést teljesítjük;
• Az általunk megajánlott csapágyak kenése nem igényel speciális kenőanyagot;
• A szerződés időtartama alatt szakmai tanácsadói szolgáltatást biztosítunk.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ártáblázatot.
12. Ajánlattevőnek a műszaki ajánlat részeként valamennyi megajánlott termék tekintetében be kell
nyújtania:
az adott termékre vonatkozó:
- műszaki adatlapot,
- a termékek ISO, ill. DIN szabványnak való megfelelőség igazolását, továbbá
- gyártóművi bizonylatot, valamint
- egyenértékű termék megajánlása esetén műszaki rajzot.
13. A csapágyak esetében a kereskedelemben előforduló termékek közül csak azok használhatók
fel, melyek megfelelnek az alábbi ISO és/vagy DIN szabvány előírásoknak:
• méretek: (ISO 15; DIN ISO 355; ISO 104; DIN 616;)
• lekerekítési méretek (ISO 582; DIN 620)
• tűrések (ISO 492; ISO 578; ISO 199; DIN 620; DIN ISO 1132)
• csapágyhézag (DIN 620)
• anyagminőség (átedzhető krómacél, betétben edzett acél)
• élettartam (DIN ISO 281)
• teherbírás (MSZ ISO 76)
Helyettesítő termék megajánlása esetén minden ilyen egyenértékű termékről csatolnia kell az áru
részletes leírását és a minőségi tanúsítványt, vagy bármely más megfelelő dokumentációt, amely
bizonyítja, hogy az általa megajánlott termék egyenértékű a dokumentációban meghatározott
termékkel. Az Ajánlattevőnek abban az esetben, ha egyenértékű terméket ajánl fel, azt az
ajánlatában meg kell jelölnie.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Havril Katalin lajstromszám: 00810
15.Jelen felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog
rendelkezései irányadóak.
16. A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték a kitöltési szabályok miatt került rögzítésre.
17. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat
tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
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.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:
2018/04/14 (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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6243/2018)
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: 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: Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály, Schifner Marianna
főosztályvezető
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: 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 Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. emelet 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Torma Szilvia
Telefon: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://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 Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. emelet 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Torma Szilvia
Telefon: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://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
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: 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárműből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes
körű flottakezelése
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:
BÉRLETI ÉS FLOTTAKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS - 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó
gépjárműből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes körű flottakezelése tárgyban
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: 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárműből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes
körű flottakezelése

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

34110000-1

További tárgyak:

34130000-7

Kiegészítő szójegyzék

34144200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: az egyedi bérleti szerződésekben rögzített budapesti
helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 155 db (+35 % opciós mennyiségű), új beszerzésű, 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó
gépjárműből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes körű flottakezelése
A részletes leírást és követelményrendszert a műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
( 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 Fajlagos üzemanyag fogyasztás (liter/100 km) 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
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelen pontban, a
részvételre jelentkezők tervezett száma-ként megadott adat kizárólag technikai jellegű adat, az 50
szám szerepeltetése azt a célt szolgálja, hogy a felhívás feladható legyen EU Kiadóhivatalához.
Ajánlatkérő nem kívánja a gazdasági szereplők számát korlátozni.
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 155 db-ot meghaladóan Ajánlatkérő további +35% opciós mennyiséget
kíván a szerződésben érvényesíteni; szerződés időbeli hatálya alatt.
Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki az opció
tekintetében bármilyen mennyiségre. A opciós jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt. A opciós joggal érintett mennyiséget az
alapmennyiséggel egyező feltételek szerint kell 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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó és felső határa részszempontonként: 1-10
Értékelés módszere:
- 1. részszempont esetén: pontozásos
- Bérleti díj összesen egy hónapra (Ft/hónap) (áfa nélkül): fordított arányosítás
Módszerek ismertetése: Ld. közbeszerzési útmutató.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Malakuczi Mariann 00718; (Helyettes: Sallai Zoltán,
00888)
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:
1.Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazd.szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)-(5) és a 63.§ (3) bek.-ben foglaltakra. A Kbt. 74.§
(1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.) Kr. 1-16.§-okban foglaltak értelemszerűen irányadók.
R. jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben előírtak
hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy részvételre jelentkezőnek az ESPD formanyomtatványának
újbóli felhasználása esetén a 321/2015.(X.30.) Kr. 7.§ (2) bek szerint kell eljárnia.
l.A Kbt. 65.§ (7) bek. esetén csatolandó a kapac. rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
321/2015. (X.30.) Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerinti ESPD, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.
Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 15.§ alapján a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint
nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§-a szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Közös jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt
be.
Gazdasági szereplő a Kbt. 64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
A r. jelentkezésben nyilatkozni kell változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is); változásbej.
eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelmet és érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, ajánlatkérő
kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-ben
foglaltak szerint:
- a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015.(X.30.) Kr. III. Fejezet
8.§-ban meghatározottak,
- a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015.(X.30.) Kr. III.
Fejezet 10.§-ában meghatározottak szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek - a Kbt.
65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek -a részvételi
jelentkezésben benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági
és pénzügyi alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő ekörben elfogadja
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási
szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását az eljárás második, ajánlattételi
szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.
69.§ (4)-(6) bek-ben foglaltak szerint:

P1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
csatolnia kell az előző 3, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi
adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint
kell eljárni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.
§ (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők),
amennyiben az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben összesen, a teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 900.000.000 HUF-ot.
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított -árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az
esetben árbevételi nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző működésének
ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés/ajánlattétel esetén az alkalmassági
követelménynek közös részvételre jelentkezők/ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 65.
§ (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a benyújtandó
ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági
minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése”
szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását az eljárás második, ajánlattételi
szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt.
69.§ (4)-(6) bek-ben foglaltak szerint:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) és
(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 72 hónapban teljesített, legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább az alábbi
tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év, hó, nap)
- a szerződést kötő másik fél neve,
- a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való
megfelelés megállapítható legyen.
- szállítás mennyisége (db szám),
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím)
A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bek. megfelelően alkalmazandó. A referenciakövetelmény egy vagy
több referenciával is igazolható.
A referencia akkor tekinthető a részvételi felhívás feladását közvetlenül megelőző 72 hónapban (6
év) befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.)
Kr. 21. § (1a) b) pontja alapján a 6 éven belül befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
(Kr. 21/A.§)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) bekezdéseire és a 321/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző
72 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 24 hónapos
összefüggő (folyamatos szolgáltatással érintett) időtartamú, legalább 80 db új beszerzésű gépjárműt

magában foglaló, saját tulajdonú gépjárműflotta bérbeadása és flottakezelése tárgyban végzett
tevékenységre szóló referenciával.
Az M1. követelmények való megfelelést ajánlattevő több referencia bemutatásával is igazolhatja, de
a referenciáknak egyenként 24 hónap összefüggő időtartamra kell vonatkoznia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja,
hogy a flottakezelési feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös
ajánlattevők egyike végezze el. Ebből eredően az M1 alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt.
65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más
szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
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:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §- ban foglaltak alapján késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási
kötbér vállalását írja elő a közbeszerzési dokumentumokban található - a tárgyalások alapját képező szerződéstervezetnek megfelelően.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Keretszerződésben meghatározott feltételek szerint
- a Bérleti díjról havonta 1 db, az Egyedi bérleti szerződések alapján összesített, szabályszerűen kiállított
- a Bérleti díjon felüli egyéb költségekről (pl. Casco önrész, kiegészítő szolgáltatások és tartozékok díja,
stb.), gépjárművenként és esetenként, szabályszerűen kiállított
egy darab számla ellenében 30 napon belül banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti.
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése az irányadó.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.
A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek
részletes szabályait a - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
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:
Tárgyalásos eljárás jogcíme: 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Ajánlatkérő a szerződéses
feltételeket, valamint a flottakezelési szolgáltatás tartalmát a tárgyalás(ok)on kívánja véglegesíteni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/16 (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: 2018/06/15 (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 Közbesz. Dok.-t jelentkezésenként legalább egy jelentkezőnek vagy a jelentkezésben
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A Közbesz. Dok. elérése és a
Visszaigazoló lap kitöltése, I.3. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére történő visszaküldése
az eljárásban való részvétel feltétele. A Visszaigazoló lapot R. jelentkezőnek a részvételi határidő
lejártáig el kell küldenie vagy azt legkésőbb a jelentkezés részeként be kell nyújtania. Amennyiben
gazdasági szereplő a Visszaig. adatlapot nem küldi meg AK részére, illetve érdeklődését más
formában nem jelzi, úgy AK gazd. szereplőt nem tudja értesíteni a kieg. tájékoztatások és
közbeszerzési dok. változásairól, így azok nyomon követése a honlapon, Gazdasági szereplő
felelőssége
2. AK a kieg. táj.-t a http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx elérhetőségen teszi közzé. Azon gazd.
szereplőket, akik a Visszaig. lapot visszaküldték, erről e-mailben tájékoztatja.
3. R. jelentkezőnek a r. jelentkezésben csatolnia kell:
- Kbt. 66.§ (4) bek.
- Kbt. 65.§ (7) bek.
- Kbt. 66.§ (5) bek szerint a Kbt. 68. § (5) bek. szerinti tartalommal
-Kbt. 66.§ (6) bek.
-Kbt. 67. § (4) bek
- ESPD
-aláírási jogosultság igazolása

4. 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.) K.r. 30. § (4) ].
5. A hirdetmény terjedelmi korlátai miatt a jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további
követelményeket a Közbesz. dok-ok tartalmazzák.
6. A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 87.
§ (4) bekezdés előírása szerint annak kezdetétől számított 30 nap.
7. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontját.
8. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
9. A Kbt. 47.§ (2) bek. alapján az eredeti jelentkezési példányban a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni.
Minden más irat, dok. egyszerű másolati példányban csatolható.
10. A részvételi jelentkezések felbontásán csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint
az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba
betekinthetnek. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1),(4) és (5)- (6) bekezdésében foglaltak
szerint jár el. Részvételi jelentkezések felbontása: 2018. május 16. 10:00 óra. Bontás helyszíne:
1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet 12. tárgyaló.
11. Fajlagos üzemanyag fogyasztás: Ajánlatkérő az 1. részszempont tekintetében a Kbt. 77. § (1)
bekezdés alapján a 6,5 liter/100 km és az alatti megajánlásokat egyaránt 6,5 liter/100 km-ként veszi
figyelembe a pontszámok meghatározásánál és egységesen 10 pontot kapnak.
12. Részvételre jelentkezőnek a Kbt.-ben, a felhívásban és az egyéb közbesz. dok.-ban
meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell jelentkezését elkészítenie,1 eredeti
papír alapú példányban és 2 db elektronikus másolati példányban. A részvételi jelentkezések
benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési útmutatóban foglaltak az irányadók.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a
hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
14. A Kbt. 87. § (6) bek. alapján fenntartja a lehetőséget, hogy az első ajánlatok beérkezését
követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és
értékelésével befejezi az eljárást.
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 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

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6432/2018)
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: 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: dr. Kovács Ilona Rita
Telefon: 061 4616500/42838
E-mail: kovacsir@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.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: 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 Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr.D.Tóth Éva
Telefon: +361 9206325
E-mail: dtoth.eva@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
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 Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. em. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr.D.Tóth Éva
Telefon: +36 19206325
E-mail: dtoth.eva@fovkozbesz.hu
Fax:
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
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: M3 Metró rekonstrukciójához kapcsolódó megfelelőségértékelési tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás keretei között végzendő megfelelőségértékelő tevékenység az M3 metróvonal
korszerűsítési munkáinak alrendszerenkénti megfelelőségigazolását, beleértve az alrendszerek
együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőségigazolását is hivatott szolgálni.
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: M3 Biztosítóberendezés és vonatbefolyásolási alrendszer megfelelőségértékelési feladatainak
ellátása
Rész száma: 1

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71311300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás keretei között (M3 metróvonal 17.5 km) végzendő megfelelőségértékelő
tevékenység az M3 metróvonal korszerűsítési munkáinak alrendszerenkénti megfelelőségigazolását,
beleértve az alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőségigazolását is hivatott
szolgálni.
Az engedélyező hatóság a kiállított tanúsítvány, tanúsítványok, ill. közbenső hitelesítési nyilatkozat alapján
adja ki az egyes szakaszok, valamint a teljes vonal használatbavételi engedélyét.
A megfelelőségértékelés alapvetően
- az OVSZ II-ben megadott követelményeknek,
- az M3 biztosítóberendezés vonatkozásában az ajánlatkérő által megadott rendszerkövetelményeinek
(műszaki előírások, alkalmazni kívánt szabványok, stb.),
- az AVR rendszer rendszerkövetelményeinek (műszaki előírások, alkalmazni kívánt szabványok, stb.),
- az alkalmazásra tervezett biztosítóberendezési (beleértve az AVR-t is) szerkezeti elemek/
rendszerkomponensek alkalmassági/megfelelőségi tanúsítványban előírtaknak való megfelelést,
- a biztosítóberendezés és AVR alrendszerrel együttműködő más alrendszerek által biztosított
rendszerintegritás kell, hogy igazolja.
A megfelelőségértékelési tevékenység alapvetően a felújított, ill. átalakított rendszer biztonságával
kapcsolatos megfelelőségek vizsgálatára terjed ki, amelyek magukba foglalják az alábbi fő rendszereket:
- biztosító berendezési rendszer és AVR vonatvezérlő rendszer.
( 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 A felhívás III.1.3. M2.a) pont szerinti szakember többlet szakmai gyakorlata
(legfeljebb 48 hónap) 15
2 A felhívás III.1.3. M2.b) pont szerinti szakember többlet szakmai gyakorlata (legfeljebb 48 hónap)
15
3 Legalább egy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti SZÉM1 jogosultsággal, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember bevonása (ige 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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződéstervezetben rögzítettek
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
FAKSZ:dr.Panácz István(00037)
Értékelés módszere: „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont”:1-2. részszempontok: egyenes
arányosítás 3.részszempont: pontozás 4.részszempont: fordított arányosítás,ár esetében: fordított
arányosság. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.
II.2.1)
Elnevezés: M3 vasúti pálya, energiaellátás és PRM megfelelőség-értékelési feladatainak ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71311300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás keretei között végzendő megfelelőségértékelő tevékenység az M3 metróvonal
(17.5 km hosszú) korszerűsítési munkáinak alrendszerenkénti megfelelőségigazolását, beleértve az
alrendszerek együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelőségigazolását is hivatott szolgálni.
Az engedélyező hatóság a kiállított tanúsítvány, tanúsítványok, ill. közbenső hitelesítési nyilatkozat alapján
adja ki az egyes szakaszok, valamint a teljes vonal használatbavételi engedélyét.
A megfelelőségértékelés alapvetően
- az OVSZ II-ben megadott követelményeknek,
- az ajánlatkérő által megadott rendszerkövetelményeknek (műszaki előírások, alkalmazni kívánt
szabványok, stb.),
- PRM, vagy ezekkel egyenértékű szabványokban előírtaknak való megfelelést az átalakítás mértékéig,
- az alrendszerek által biztosított rendszerintegritás kell, hogy igazolja.
Zajmérést csak akkreditált laboratórium végezhet.
A megfelelőségértékelési tevékenység alapvetően a rendszer biztonságával kapcsolatos megfelelőségek
vizsgálatára terjed ki, amelyek magukba foglalják az alábbi fő rendszereket:
- vasúti pálya, energiaellátás és PRM
( 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 A felhívás III.1.3. M2.b) pont szerinti szakember többlet szakmai gyakorlata
(legfeljebb 48 hónap) 5
2 A felhívás III.1.3. M2.c) pont szerinti szakember többlet szakmai gyakorlata (legfeljebb 48 hónap)
5
3 A felhívás III.1.3. M2.d) pont szerinti szakember többlet szakmai gyakorlata (legfeljebb 48 hónap)
5
4 A teljesítésbe bevonni kívánt további szakember(ek) száma 35
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
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződéstervezetben rögzítettek
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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
FAKSZ:dr.Panácz István(00037)
Értékelés módszere: „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont”:1-2. részszempontok: egyenes
arányosítás 3.részszempont: pontozás 4.részszempont: fordított arányosítás,ár esetében: fordított
arányosság. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.
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,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
Részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak
fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
A részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek
nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.
A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági
szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései
szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban részvételre
jelentkező tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben a
részvételre jelentkező tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás abban az esetben
erről szóló nyilatkozat csatolása szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §okra.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem szerepel a mérnöki
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve
a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényének előzetes igazolására az egységes európai
közbeszerzésidokumentumban foglalt nyilatkozat nyújtandó be, melynek IV. részében szereplő
részletes információk megadását Ajánlatkérő nem kéri. A fenti nyilvántartásokban szereplés
tényének Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolására - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése
szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozik a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1-P2. Alkalmasság előzetes
igazolása a jelentkezésben: Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja részvételre jelentkezők egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát részvételre
jelentkezőknek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum
IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására
benyújtandó igazolások:
P1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen részvételi felhívás feladását
megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
részét képező eredménykimutatás egyszerű másolata (ha a gazdasági szereplő letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás bemutatása nem
szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és részvételre
jelentkező alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés
tárgyából származó -általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt
nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében,
amennyiben az részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) letelepedése szerinti
ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az részvételre jelentkező
(ajánlattevő) adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
P2. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c)
pontja alapján csatolnia kell részenként külön-külön az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell
eljárni.. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre
jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
P1. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkezők), amennyiben a jelen részvételi felhívás feladását
megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan
a részvételre jelentkező, ha a részvételre jelentkező működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (minőségellenőrzés, megfelelőségértékelési tevékenység infrastrukturális beruházások
területén) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 50 000 000
HUF értéket.
P2. Alkalmatlan az részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben az
előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgyából
(minőségellenőrzés, megfelelőségértékelési tevékenység infrastrukturális beruházások területén)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele nem éri el az 50 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös jelentkezés esetén a P/1 alkalmassági követelmények
esetében elegendő, ha a közös jelentkezők közül egy megfelel, a P/2 alkalmassági követelménynek
közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
2. rész:
P1. Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkezők), amennyiben a jelen részvételi felhívás feladását
megelőző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan
a részvételre jelentkező, ha a részvételre jelentkező működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (minőségellenőrzés, megfelelőségértékelési tevékenység infrastrukturális beruházások
területén) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 200 000 000
HUF értéket.
P2. Alkalmatlan az részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), amennyiben az
előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgyából
(minőségellenőrzés, megfelelőségértékelési tevékenység infrastrukturális beruházások területén)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 200 000 000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös jelentkezés esetén a P/1 alkalmassági követelmények
esetében elegendő, ha a közös jelentkezők közül egy megfelel, a P/2 alkalmassági követelménynek
közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a forgalmi követelmények összeadódnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1-M2. Alkalmasság előzetes
igazolása a jelentkezésben: Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja részvételre jelentkezők egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát részvételre
jelentkezőknek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum
IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására
benyújtandó igazolások:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a jelen részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé
számított 72 hónapban teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, legalább az alábbi
tartalommal:
- a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpont (év, hó, nap)],
- a szerződést kötő másik fél neve, a szolgáltatás tárgya, az elvégzett munkarészek bemutatása
olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható legyen,
- a szolgáltatás mennyisége, közös jelentkezőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó
jelentkező teljesítéséért kapott ellenszolgáltatás 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés
szerinti összege is,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciakövetelmény több referenciával is igazolható. A referenciák elbírálásánál a 321/2015.
(X.30) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja megfelelően alkalmazandó.
M2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek csatolni szükséges:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal: a
bevonni kívánt szakember neve és az alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe
kívánja venni;
- a bevonni kívánt szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát,
- szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan
részletességgel, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat egyértelműen
megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel),
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
M3. A 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti NSZ (DeBo) kijelölés, illetve jogosultság meglétét
igazoló iratok egyszerű másolatban történő csatolása.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.

1 pozícióra csak 1 szakember jelölhető az adott rész tekintetében. Ugyanazon szakember mindkét
rész tekintetében bemutatható.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására
benyújtandó igazolásokat a Kbt. 84. § (1) d) pontja alapján az Ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakemberrel:
a) legalább egy fő projektvezető (irányító mérnök) pozícióra jelölt szakemberrel, aki felsőfokú
végzettséggel, valamint vasúti biztosítóberendezésekre és/vagy vonatvezérlésre vonatkozó építés
vagy felújítás során szerzett legalább 36 hónapos biztosítóberendezéssel és/vagy vonatvezérléssel
kapcsolatos szakértői és/vagy tanúsítói tapasztalattal rendelkezik.
b) legalább egy fő vezető szakértő (önálló mérnök) pozícióra jelölt szakemberrel, aki felsőfokú
végzettséggel, valamint vasúti biztosítóberendezésekre és/vagy vonatvezérlésre vonatkozó építés
vagy felújítás során szerzett legalább 24 hónapos biztosítóberendezéssel és/vagy vonatvezérléssel
kapcsolatos szakértői és/vagy tanúsítói tapasztalattal rendelkezik.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik Vasúti jelző és irányító pályamenti rendszerekre
a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti NSZ (DeBo) kijelöléssel.
2. rész:
M1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított elmúlt 6 évben nem
rendelkezik vasúti áramellátás és/vagy vasúti pálya és/vagy vasúti PRM építése és/vagy felújítása
vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK Irányelve és/vagy a 30/2010
(XII.23.) NFM rendelet szerinti EK és/vagy NSZ-hitelesítési eljárás lefolytatása tárgyú, legalább
összességében 10 km-nyi vasúti pályahálózatot, és/vagy vasútállomást és/vagy vasúti pályaudvart,
és/vagy járműtelepet érintő referenciával.
M2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
a) legalább egy fő projektvezető (irányító mérnök) pozícióra jelölt szakemberrel, aki vasúti
pálya és/vagy vasúti PRM és/vagy vasúti áramellátás építésére és/vagy felújítására vonatkozó
beruházások terén legalább 36 hónapos projektvezetői tapasztalattal, valamint legalább egy
közlekedésfejlesztési beruházás megfelelőségértékelési tevékenységének támogatására vonatkozó
szakmai tapasztalattal.
b) legalább egy fő vezető szakértő (irányító mérnök) pozícióra jelölt szakemberrel, aki vasúti pálya
felújítására és/vagy építésére vonatkozó beruházások megvalósításában legalább 24 hónapos
szakértői és/vagy tanúsítói tapasztalattal rendelkezik szakvasúti pálya szakterületen.
c) legalább egy fő vezető szakértő (irányító mérnök) pozícióra jelölt szakemberrel, aki vasúti PRM
felújítására és/vagy építésére vonatkozó beruházások megvalósításában legalább 24 hónapos
szakértői és/vagy tanúsítói tapasztalattal rendelkezik, vasúti PRM szakterületen.
d) legalább egy fő vezető szakértő (irányító mérnök) pozícióra jelölt szakemberrel, aki vasúti
áramellátás felújítására és/vagy építésére vonatkozó beruházások megvalósításában legalább 24
hónapos szakértői és/vagy tanúsítói tapasztalattal rendelkezik vasúti áramellátás szakterületen.
e) legalább egy fő vezető szakértő (irányító mérnök) pozícióra jelölt szakemberrel, aki vasúti
távközlés felújítására és/vagy építésére vonatkozó beruházások megvalósításában legalább 24
hónapos szakértői és/vagy tanúsítói rendelkezik vasúti távközlés szakterületen.
f) legalább egy fő vezető szakértő (irányító mérnök) pozícióra jelölt szakemberrel, aki legalább
36 hónapos szakértői és/vagy tanúsítói szakmai gyakorlattal rendelkezik a épületgépészeti
szakterületen, valamint a gyakorlata kiterjed legalább mozgólépcső, lift, szellőzési és
oltókészülékekkel kapcsolatos szakértői és/vagy tanúsítói feladatokra is.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes, a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet
szerinti NSZ (DeBo) kijelöléssel, illetve jogosultsággal az alábbi alrendszerekre vonatkozóan.
a) Vasúti infrastruktúrára (INF) vonatkozó 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti NSZ (DeBo)
kijelölés, illetve ezzel egyenértékű jogosultság
b) Vasúti energiaellátásra (ENE) vonatkozó 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti NSZ (DeBo)
kijelölés, illetve ezzel egyenértékű jogosultság
c) Vasúti PRM-re vonatkozó 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet szerinti NSZ (DeBo)kijelölés
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: nettó szerződéses ár 5 %-a.
Nyertes ajánlattevő a 272/2014. (XI.5) Kr. 118/A.§ (2a) bek. a) pontja szerinti esetben előleg visszafizetési
biztosíték nyújtására köteles; mértéke a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói
előlegkülönbözete mértékének megfelelő összeg.
Az alkalmazott kötbérek: teljesítés-késedelmi kötbér; meghiúsulási kötbér
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1) és(6); (10)-(11) és a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szállítói
finanszírozási szabályai irányadóak. A fedezetet az IKOP 3.1.0-15-2015-00001 TSZ és a Fővárosi
Önkormányzat biztosítja. Előleg: nettó szerződéses ár támogatott részének max. 30%-a. A kifizetés, az
elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A további előírások a szerződéstervezetben. Számla benyújtása:
szakaszonként 3 számla benyújtása lehetséges + a végszámla.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 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
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: 2018/05/16 (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: 2018/06/06 (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 közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre
jelentkezőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie - ez az eljárásban való
részvétel feltétele, az erről szóló Visszaigazoló lapot a jelentkezési határidő lejártáig el kell küldeni
az I.3). pontban megjelölt elérhetőségek egyikére, vagy azt a jelentkezés részeként be kell nyújtani.
2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx elérhetőségen teszi
közzé. Azon gazdasági szereplőket, akik a Visszaigazoló lapot megküldték, e-mailben értesíti.
3. A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: 2018. május 16. 11:00 1061 Budapest,
Andrássy út 12. II. emelet 12. Nagytárgyaló.
4. A jelentkezésbe csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
- Kbt. 66.§ (4) bek.;
- Kbt. 65.§ (7) bek.;
- Kbt 67.§ (4) bek. szerint;
- Kbt. 66.§ (5) bek. szerint a 68.§ (5) szerinti tartalommal
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, és műszaki-szakmai
alkalmasság feltételeit a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta
meg.
6. Ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy az Európai Unió az M3 Projekt támogatásáról még nem döntötta Kbt.53. § (5) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlati kötöttség
ideje alatt Magyarország Kormánya vagy a Fővárosi Önkormányzat a projekt pénzügyi fedezetének
biztosítására nem vállal garanciát.
7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontját.
8. Ajánlatkérő a hirdetményes tárgyalásos eljárást a 307/2015 (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (2)
bekezdése alapján folytatja le.
9. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy az első ajánlatok beérkezése után nem tart tárgyalást,
hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást (Kbt. 87. § (6) bek).
10. Ajánlatkérő a 2. részben a tárgyalások lezárását követően benyújtott mindazon végső ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja, amelyek értékelési szempont szerinti összege meghaladja a nettó 667
millió Forintot.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel
tájékoztatja ajánlattevőt, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az részvételi
jelentkezésében/ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb
hiánypótlást nem rendel el.
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: +361 8828594
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.§ szerint.
Az 1. rész 3. értékelési szempont vonatkozásában a felhívás M2 pontja szerinti, az alkalmassági
minimumkövetelmény igazolására bemutatott szakemberekkel nem lehetséges az átfedés.
A 2. rész „4. A teljesítésbe bevonni kívánt további szakember(ek) száma” szempont tekintetében
ajánlattevőnek szakmai ajánlat keretében be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt további
szakember(eke)t az alábbiak szerint. Ajánlatkérő az alábbi szakemberek megajánlását fogadja el.
• A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti SZÉM1 jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
• Rehabilitációs szakmérnök/ rehabilitációs környezettervező szakmérnök (vagy azzal egyenértékű)
végzettségű szakember, aki legalább egy közhasználatú építmény és/vagy építésére/felújítására
vonatkozó beruházás megvalósításában részt vett.
• A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti SZÉS9 jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti SZÉS7 jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti SZÉM2 jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember
Az az ajánlattevő, aki szakmai ajánlatában 0 db - a fentieknek megfelelő - szakembert mutat be, az
értékelés során a ponthatár alsó határával azonos pontszámot (0 pontot) kap, aki 1 db - a fentieknek
megfelelő - szakembert mutat be, az 20 pontot, aki pedig 2 db - a fentieknek megfelelő - szakembert
mutat be, az 40 pontot, aki 3 db - a fentieknek megfelelő - szakembert mutat be, az 60 pontot, aki 4
db - a fentieknek megfelelő - szakembert mutat be, az 80 pontot aki 5 vagy ezt meghaladó számú
szakembert mutat be, a ponthatár felső határával (100 pontot) azonos pontszámot kap.
Ajánlatkérő szakterületenként csak 1 bemutatott szakemberre ad pontot, tehát a maximális
pontszám eléréséhez mindegyik szakterület vonatkozásában legalább 1 fő megajánlása szükséges.
A megajánlott szakemberek között az átfedés nem megengedett, továbbá a felhívás M2 pontja
szerinti, az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott szakemberekkel sem
lehetséges az átfedés.
A nyertes Ajánlattevő köteles a saját költségére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. § alapján
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti tevékenységére, a hátrányos egyedi
kizárásokat nem tartalmazó felelősségbiztosítást kötni az Ajánlatkérő részére, vagy a meglévő
biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az a szerződésben foglaltak szerint önállóan, az előírtaknak
megfelelő mértékű fedezettel rendelkezzen. Ajánlattevő a biztosítási szerződés megkötéséről
nyilatkozatot köteles benyújtani ajánlatában. Az általános kártérítési limit ne legyen kisebb, mint
300.000.000,- Ft/kár/év
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: +361 8828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +361 8828593
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

MAHART Magyar Hajózási Zrt. (6299/2018)
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: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK22838
Postai cím: Weiss Manfréd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó vezérigazgató
Telefon: +36 12783505
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Fax: +36 12783505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mahart.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mahart.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://mahart.hu/projektek/nyaralohajozas (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: B & W Consult Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 10. 3. em. 308.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Benkó Ádám
Telefon: +36 303429707
E-mail: kozbeszerzes@tendersoft.hu
Fax: +36 17002021
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mahart.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mahart.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.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: Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybevétele a „Mo.-i nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcs.
program” keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Összesen 20 db új gyártású, műanyag testű, külső kormányállással is rendelkező 2-3-4 kabinos, azonos
sorozatból származó nyaralóhajó (lakóhajó, csatornahajó /river and canal boat/) beszerzése, az Ajánlatkérő
által megjelölt magyarországi helyszínekre szállítása, a hajók üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó
betanítási szolgáltatások ellátása.
A részenként beszerzésre kerülő 10 db hajónak az ajánlattevő saját értékesítési rendszerében (amely
valamennyi itt felsorolt elemmel rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi
ügynökhálózat és többnyelvű prospektus) egy országon belül legalább két báziskikötőben bérbeadásra
kínált, bérhajó flotta keretében üzemelő típusúnak kell lennie. Az átadott hajókat az ajánlattevőnek a saját
nemzetközi értékesítési rendszerében bérbeadási céllal hirdetnie kell a szerz. hatálybalépésétől 3 éves
időtartamban.
Ajánlatkérő célja bérhajó-flotta beszerzése, üzemeltetése Magyarországon belül két báziskikötőből kiindulva.
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: 10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybevétele a Program 2018. évi forrásainak terhére.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34512000-9

További tárgyak:

79998000-6
79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11, HU311, HU312 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, irányítószám: 1101, Tokaj,
irányítószám: 3910, Kisköre, irányítószám: 3384
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10 db új gyártású, műanyag testű, külső kormányállással is rendelkező, azonos sorozatból származó
nyaralóhajó (lakóhajó, csatornahajó /river and canal boat/) beszerzése: 4 db 2 kabinos, 2 db 3 kabinos, 4 db
4 kabinos
A közbesz. tárgya olyan sorozatból származó nyaralóhajó típus(ok) beszerzése, melye(ke)t az ajánlattevő
az eljárást megindító részvételi felhívás feladásának időpontjában, saját értékesítési rendszerén (amely
valamennyi itt felsorolt elemmel rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi
ügynökhálózat és többnyelvű prospektus) keresztül, egy országon belül legalább két báziskikötőben
bérbeadásra kínál és bérhajó flotta részeként üzemeltet. Ajánlattevőnek ezt igazolnia kell ajánlatában.
Paraméterek:
• új építésű vízi jármű
• CE tanúsítvány
• gázbizonylat és gyári nyomáspróba
• 220V-os rendszer érintésvédelmi bizonylat
• üvegszálas UV álló műanyag testű
• egytestű
• a manőverezést segítő motoros orrfordítóval (orrsugár-kormány) szerelt
• gépi hajtása beépített dízel üzemű motorral
• minimum 50 LE legfeljebb 100 LE motor teljesítménnyel (8-12 km/h testsebesség)
• tengelyes kihajtás
• hidraulikus kormánymű
• min.12 mm héj- és falvastagság
• beépített akkumulátortöltő min.25 A/h
• generátor min.100 A/h
• merülése legfeljebb 1 m
• hajóhossz minimum 10 m, legfeljebb 15 m
• max. 3,3 m magas (a vízvonal felett)
• max. 4 m széles
• belső és külső kormányállással (belülről és a fedélzetről is vezethető)
• belvízi használatra
• pvc védőcsíkok a hajótesten
• minimum 2 legfeljebb 12 fő utas részére
• kényelmes fekhellyel kétágyas kabinokban
• a belső ülőbútorzat igény esetén ággyá alakítható a nappaliban
• 2 és 3 kabinos hajóban legalább 1, 4 kabinos hajóban legalább 2 fürdőszoba, benne meleg vizes mosdó,
zuhanyzó, elektromos öblítésű WC, tükör
• fordulatszámmérő, motorüzemóra számláló, kormánylapát állásszög mutató, üzemanyag-szintjelző,
édesvíz tartály szintjelző, fekáliatartály szintjelző, szürkevíz tartály szintjelző, akkumulátor töltöttségi
szintjelző (feszültség mérő)
• hangszigetelt motortér
• fenékvíz szivattyú

• elektromos ablaktörlő
• 4 bika
• hajókürt
• szekrények
• led világítás
• olvasólámpa a kabinokban
• szúnyogháló, sötétítő a kabin ablakokon
• fedélzeti zuhany
• fürdőlétra
• puffer gömb alakú 3 db
• puffer henger alakú 14 db
• fedélzeti asztal és székek
• kalapács
• cövek 2 db
• locsolócső, vödör, hajókefe, felmosórongy
• felszerelt konyha (gáztűzhely, nem gázpalackról üzemelő hűtőszekrény, meleg vizes mosogató)
• minimum 50 literes elektromos vízmelegítő készülék (bojler)
• minimum 400 literes belső édesvíz tartály
• minimum 250 literes belső üzemanyag tartály
• minimum 200 literes belső fekália tartály - fekete víz
• minimum 200 literes belső szennyvíz (mosogatóvíz és fürdővíz) tartály - szürke víz
• 220V-os elektromos parti csatlakozás
• dízelüzemű , a 220 V-os elektromos hálózattól független állófűtés
• manuális horgonycsörlő
• CD/MP3/sztereó rádió, USB csatlakozóval
• 220V inverter
• 12V-os csatlakozó
• TV/DVD
• fürdőlétra
• konyhafelszerelés és ágynemű
• magyar nyelvű felhasználói kézikönyv
• a magyar belvízi kötelező 5. számú felszerelési jegyzék szerinti felszerelés
• javító/karbantartó készlet a flottához
• a hajók feleljenek meg a Magyar Közlekedési Hatóság előírásainak
• VHF/RIS/GSM/WiFi/riasztó eszköz bekötési pont gyári kialakítása (eszköz nélkül)
A betanítás a kikötői személyzetnek szól, egy-egy hetes időtartam a gyárban és a hazai helyszínen.
Ajánlattevő köteles a hajókat a saját értékesítési rendszerén (amely valamennyi itt felsorolt elemmel
rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi ügynökhálózat és többnyelvű
prospektus) keresztül a magyarországi útvonalakra bérbeadásra kínálni a szerz. hatálybalépésétől 3 évig.
Az ajánlattételi szakaszban szakmai ajánlatot kell benyújtani, melyben meg kell nevezni a hajók
gyártmányát, típusát, és igazolni kell, hogy a megajánlott hajók megfelelnek a műsz. spec. meghat.
követelményeknek.
( 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 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (legfeljebb további 12 hónap) 10
2 A hajó pótalkatrészek biztosítására vonatkozóan kötelezően előírt 10 éves időtartamon felül vállalt
többlet kötelezettségvállalás időtartama (legfeljebb további 10 év) 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

Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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 részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:
2018/05/18, helyi idő: 10:00 óra
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., MAHART Zrt. Vezérigazgatói Titkárság
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések benyújtását.
A részvételi jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.
II.2.1)
Elnevezés: 10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing
tevékenység igénybevétele a Program 2019. évi forrásainak terhére.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34512000-9

További tárgyak:

79998000-6
79340000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU312 A teljesítés fő helyszíne: Tokaj, irányítószám: 3910, Kisköre,
irányítószám: 3384
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10 db új gyártású, műanyag testű, külső kormányállással is rendelkező, azonos sorozatból származó
nyaralóhajó (lakóhajó, csatornahajó /river and canal boat/) beszerzése: 4 db 2 kabinos, 2 db 3 kabinos, 4 db
4 kabinos
A közbesz. tárgya olyan sorozatból származó nyaralóhajó típus(ok) beszerzése, melye(ke)t az ajánlattevő
az eljárást megindító részvételi felhívás feladásának időpontjában, saját értékesítési rendszerén (amely
valamennyi itt felsorolt elemmel rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi
ügynökhálózat és többnyelvű prospektus) keresztül, egy országon belül legalább két báziskikötőben
bérbeadásra kínál és bérhajó flotta részeként üzemeltet. Ajánlattevőnek ezt igazolnia kell ajánlatában.
Paraméterek:
• új építésű vízi jármű
• CE tanúsítvány
• gázbizonylat és gyári nyomáspróba
• 220V-os rendszer érintésvédelmi bizonylat
• üvegszálas UV álló műanyag testű
• egytestű
• a manőverezést segítő motoros orrfordítóval (orrsugár-kormány) szerelt
• gépi hajtása beépített dízel üzemű motorral
• minimum 50 LE legfeljebb 100 LE motor teljesítménnyel (8-12 km/h testsebesség)
• tengelyes kihajtás
• hidraulikus kormánymű

• min.12 mm héj- és falvastagság
• beépített akkumulátortöltő min.25 A/h
• generátor min.100 A/h
• merülése legfeljebb 1 m
• hajóhossz minimum 10 m, legfeljebb 15 m
• max. 3,3 m magas (a vízvonal felett)
• max. 4 m széles
• belső és külső kormányállással (belülről és a fedélzetről is vezethető)
• belvízi használatra
• pvc védőcsíkok a hajótesten
• minimum 2 legfeljebb 12 fő utas részére
• kényelmes fekhellyel kétágyas kabinokban
• a belső ülőbútorzat igény esetén ággyá alakítható a nappaliban
• 2 és 3 kabinos hajóban legalább 1, 4 kabinos hajóban legalább 2 fürdőszoba, benne meleg vizes mosdó,
zuhanyzó, elektromos öblítésű WC, tükör
• fordulatszámmérő, motorüzemóra számláló, kormánylapát állásszög mutató, üzemanyag-szintjelző,
édesvíz tartály szintjelző, fekáliatartály szintjelző, szürkevíz tartály szintjelző, akkumulátor töltöttségi
szintjelző (feszültség mérő)
• hangszigetelt motortér
• fenékvíz szivattyú
• elektromos ablaktörlő
• 4 bika
• hajókürt
• szekrények
• led világítás
• olvasólámpa a kabinokban
• szúnyogháló, sötétítő a kabin ablakokon
• fedélzeti zuhany
• fürdőlétra
• puffer gömb alakú 3 db
• puffer henger alakú 14 db
• fedélzeti asztal és székek
• kalapács
• cövek 2 db
• locsolócső, vödör, hajókefe, felmosórongy
• felszerelt konyha (gáztűzhely, nem gázpalackról üzemelő hűtőszekrény, meleg vizes mosogató)
• minimum 50 literes elektromos vízmelegítő készülék (bojler)
• minimum 400 literes belső édesvíz tartály
• minimum 250 literes belső üzemanyag tartály
• minimum 200 literes belső fekália tartály - fekete víz
• minimum 200 literes belső szennyvíz (mosogatóvíz és fürdővíz) tartály - szürke víz
• 220V-os elektromos parti csatlakozás
• dízelüzemű , a 220 V-os elektromos hálózattól független állófűtés
• manuális horgonycsörlő
• CD/MP3/sztereó rádió, USB csatlakozóval
• 220V inverter
• 12V-os csatlakozó
• TV/DVD
• fürdőlétra
• konyhafelszerelés és ágynemű
• magyar nyelvű felhasználói kézikönyv
• a magyar belvízi kötelező 5. számú felszerelési jegyzék szerinti felszerelés
• javító/karbantartó készlet a flottához
• a hajók feleljenek meg a Magyar Közlekedési Hatóság előírásainak
• VHF/RIS/GSM/WiFi/riasztó eszköz bekötési pont gyári kialakítása (eszköz nélkül)
A betanítás a kikötői személyzetnek szól, egy-egy hetes időtartam a gyárban és a hazai helyszínen.
Ajánlattevő köteles a hajókat a saját értékesítési rendszerén (amely valamennyi itt felsorolt elemmel
rendelkezik: többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi ügynökhálózat és többnyelvű
prospektus) keresztül a magyarországi útvonalakra bérbeadásra kínálni a szerz. hatálybalépésétől 3 évig.

Az ajánlattételi szakaszban szakmai ajánlatot kell benyújtani, melyben meg kell nevezni a hajók
gyártmányát, típusát, és igazolni kell, hogy a megajánlott hajók megfelelnek a műsz. spec. meghat.
követelményeknek.
( 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 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (legfeljebb további 12 hónap) 10
2 A hajó pótalkatrészek biztosítására vonatkozóan kötelezően előírt 10 éves időtartamon felül vállalt
többlet kötelezettségvállalás időtartama legfeljebb további 10 év) 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
Az 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 információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje és helye:
2018/05/18, helyi idő: 10:00 óra
1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7., MAHART Zrt. Vezérigazgatói Titkárság
Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések benyújtását.
A részvételi jelentkezések felbontása a Kbt. 68. § (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.
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 nem ír elő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c)
pontja alapján alkalmassági követelményt a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozóan.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az alkalmassági
minimumkövetelményeknek történő megfelelés vizsgálatát két szakaszban végzi. Az ajánlatkérő a
bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni. Közös részvételre jelentkezés esetén
a közös részvételre jelentkezők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő
szervezeteknek is külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint felhívást küld ki az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének, továbbá a
Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szintén alkalmazásra kerülnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Igazolás:
Mindkét rész vonatkozásában:P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja
és a 19. § (5) bekezdése alapján a részvételre jelentkező csatolja az eljárást megindító felhívás
megküldését közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó
közbeszerzés tárgya szerinti (nyaralóhajók gyártása és/vagy értékesítése és/vagy bérhajó flotta
részeként történő üzemeltetése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatát attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is a figyelmet.
Amennyiben a részvételre jelentkező nem rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás
megküldését közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival,
úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya (nyaralóhajók gyártása és/
vagy értékesítése és/vagy bérhajó flotta részeként történő üzemeltetése) szerinti nettó árbevételének
kell megfelelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
Amennyiben az ajánlattevő személyes joga szerint árbevételét nem EUR devizában tartja nyilván,
úgy az árbevétel összegét a részvételi feladás napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett
árfolyamon kell EUR devizára átszámítani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét rész vonatkozásában, azaz az ajánlatkérő
a közbeszerzés mindkét része tekintetében megállapítja a részvételre jelentkező alkalmasság,
amennyiben megfelel az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeknek:
P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (nyaralóhajók gyártása és/vagy
értékesítése és/vagy bérhajó flotta részeként történő üzemeltetése) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen az 1 500 000 EUR összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az alkalmassági
minimumkövetelményeknek történő megfelelés vizsgálatát két szakaszban végzi. Az ajánlatkérő a
bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni. Közös részvételre jelentkezés esetén
a közös részvételre jelentkezők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő
szervezeteknek is külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint felhívást küld ki az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének, továbbá a
Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szintén alkalmazásra kerülnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Igazolás módja:
Mindkét rész vonatkozásában:
M.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a részvételre
jelentkezőnek az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban)
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott
és aláírt igazolással a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját
év/hónap megjelölésével) és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát,
mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Az igazolás, illetve nyilatkozat további kötelező tartalmi elemeiről az
Ajánlatkérő a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban ad tájékoztatást.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét rész vonatkozásában, azaz az ajánlatkérő
a közbeszerzés mindkét része tekintetében megállapítja a részvételre jelentkező alkalmasság,
amennyiben megfelel az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeknek:
M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító
részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett alábbi szállításokkal:
legalább 7 db nyaralóhajó gyártása és/vagy értékesítése, amely nyaralóhajókat az ajánlattevő azok
üzembe helyezését követően legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásának napjáig
folyamatosan saját értékesítési rendszerén (amely valamennyi itt felsorolt elemmel rendelkezik:
többnyelvű honlap és on-line foglalási rendszer és nemzetközi ügynökhálózat és többnyelvű
prospektus) keresztül, egy országon belül legalább két báziskikötőben bérbeadásra kínálta.
Fogalom-meghatározások:
Nyaralóhajó: az a kedvtelési célú, 15 méternél kisebb, kis merülésű, 3-12 utast szállító, szállásként
is szolgáló hajófajta, mely Európában csatornahajó és lakóhajó néven önálló nyaralási céllal
bérbe vehető és hajóvezetői engedély nélkül vezethető, amennyiben egy bérhajó flotta részeként
közlekedik kisforgalmú folyókon, tavakon és csatornákon.
Ajánlatkérő az alábbi jellemzőknek megfelelő hajókat tekinti nyaralóhajónak:
• üvegszálas UV álló műanyag testű
• egytestű
• a manőverezést segítő motoros orrfordítóval (orrsugár-kormány) szerelt
• gépi hajtása beépített dízel üzemű motorral
• minimum 50 LE legfeljebb 100 LE motor teljesítménnyel (8-12 km/h testsebesség)
• tengelyes kihajtás
• hidraulikus kormánymű
• min.12 mm héj- és falvastagság
• beépített akkumulátortöltő min.25 A/h
• generátor min.100 A/h
• merülése legfeljebb 1 m
• hajóhossz minimum 10 m, legfeljebb 15 m
• max. 3,3 m magas (a vízvonal felett)
• max. 4 m széles
• belső és külső kormányállással (belülről és a fedélzetről is vezethető)
• belvízi használatra
• minimum 2 legfeljebb 12 fő utas részére
Bérhajó flotta: egy gyártó által gyártott csatornahajó (nyaralóhajó) márkából legalább 10 db hajóból
álló, családok, baráti és egyéb társaságok által kibérelhető hajópark, melyeket azonos márkanév
alatt bérbeadási céllal üzemeltetnek, és Európa több országában propagálnak.
Báziskikötő: olyan központi kikötő, melyekben a gyártó a bérhajó flotta a bérbeadási tevékenységét
realizálja.
Nemzetközi marketing: a magyarországi nyaralóhajózási útvonalak/lehetőségek megjelenése az
európai csatornahajós turizmus nemzetközi képviselői által évente készített többnyelvű bemutató
kiadványokban, az úticélokat és a bérhajó flottát tartalmazó honlapokon, valamint az értékesítésre
szolgáló nemzetközi ügynökhálózatban és saját foglalási rendszereken.
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, amelynek napi mértéke a késedelmesen szállított hajó(k) nettó vételárának vagy a
késedelmesen teljesített egyéb szolgáltatások nettó ellenértékének 0,3%-a, de max. a késedelmesen
szállított hajó(k) nettó vételárának vagy a késedelmesen teljesített egyéb szolgáltatások nettó ellenértékének
10%-át.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett hajó(k) vagy egyéb szerződéses szolgáltatások
nettó ellenértékének 0,3%-a/nap egészen a kellékszavatossági igény teljesítésének napjáig, de legfeljebb a
hibás teljesítéssel érintett hajó(k) vagy egyéb szerződéses szolgáltatások nettó ellenértékének 10%-a.
Tételesen meg nem határozott ellenértékű szolgáltatások esetében a késedelmi/hibás teljesítési kötbér
mértéke napi 30 000 HUF, de max. 1 000 000 HUF.

Meghiúsulási kötbér érvényesíthető, ha a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért a nyertes ajánlattevő
felelős. Mértéke az adásvétel tárgyát képező 20 db hajó vételárának 30%-a.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően, az ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítési igazolás alapján az ajánlattevő által helyesen kiállított számla Ajánlatkérő
általi kézhezvételét követően 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EUR
A nyaralóhajók ellenértékének 80%-áig előleg igényelhető, 20%-ig biztosíték nyújtása nélkül, 20%-ot
meghaladóan a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti biztosíték nyújtása mellett. A biztosíték az előleg
visszafizetésének biztosítékául szolgál.
Számla az egyes nyaralóhajók átadásakor állítható ki. Az előleg az egyes nyaralóhajók ellenértékére
vonatkozóan kiállított számlá(k)ba kerül beszámításra arányosan.
A nemzetközi marketing szolgáltatások ellenértékére vonatkozóan évente, azaz a szolgáltatás megkezdését
követő minden 12. hónap utolsó napjával állítható ki számla.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak 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:
Szállítási határidők:
1. Rész:
- 1 db 4 kabinos hajó: 2019.02.01.
- 3 db 4 kabinos, 2 db 3 kabinos és 4 db 2 kabinos hajó: 2019.05.01.
2. Rész: valamennyi hajó tekintetében a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EUR
A hajók ellenértékének 80%-áig előleg igényelhető, 20%-ig biztosíték nyújtása nélkül, 20%-ot meghaladóan
a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerinti biztosíték nyújtása mellett.
Számla az egyes hajók birtokba adásakor állítható ki. Az előleg az egyes nyaralóhajók ellenértékére
vonatkozóan kiállított számlá(k)ba kerül beszámításra arányosan.
A nemzetközi marketing szolgáltatások ellenértékére vonatkozóan évente, azaz a szolgáltatás megkezdését
követő minden 12. hónap utolsó napjával állítható ki számla.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 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: 2018/07/02 (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 közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérését, letöltését követően a regisztrálási adatokat
a kozbeszerzes@tendersoft.hu címre vagy a +36 17002021 telefax számra kell megküldeni.
Regisztrálási adatok: a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérő, letöltő szervezet neve,
székhelye, adószáma, kapcsolattartásra szolgáló telefonszáma, telefaxszáma és e-mail címe.
2. Kizáró okok, melyek mindkét rész esetében az alábbiak:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Részvételre jelentkezőnek az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik kizáró okok
hatálya alá. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön
formanyomtatványt nyújt be. A Kbt. 69. § (4) alapján az igazolások benyújtására felhívott részvételre
jelentkezőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8-14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá. Alvállalkozók esetében az igazolás módja: a 321/2015. Korm. rendelet 15.
§ szerint. Alkalmazásra kerülő további jogszabályi rendelkezések: Kbt. 64. §, 69. § (7), 74. § (1) b),
321/2015. Korm. rend. 3.§ (3), 18. § (1).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkezőnek az ajánlathoz
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban, úgy a nemleges nyilatkozatot
is.
3. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0-10 pont
4. Azon módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Ár szempont: fordított arányosítás
Minőségi szempontok:
1. sz. minőségi szempont: egyenes arányosítás; a vállalás legkedvezőbb szintje, amelyre és az
annál még kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad: 12 hónap

2. sz. minőségi szempont: egyenes arányosítás; a vállalás legkedvezőbb szintje, amelyre és az
annál még kedvezőbb vállalásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad: 10 év
5. Ajánlatkérő nem elektronikus úton kéri a részvételi jelentkezések és az ajánlatok benyújtását.
6. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
7. A felhívásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
9. A III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők
jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
10. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Benkó Ádám, 00078
11. Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően akként
dönthessen, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével
befejezi az eljárást.
12. Ajánlatkérő a közbeszerzés 1. részének eredményességét és a megkötendő szerződés
hatálybalépését a következő feltételtől teszi függővé (feltételes közbeszerzés):
A 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat 4. pontja alapján a támogatási szerződés megkötésre került
a MAHART Zrt.-vel és a 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat 5. pontjában a program 2018. évi
indításához előirányzott forrás a MAHART Zrt. rendelkezésére áll.
13. Ajánlatkérő a közbeszerzés 2. részének eredményességét és a megkötendő szerződés
hatálybalépését a következő feltételtől teszi függővé (feltételes közbeszerzés):
A 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozatban a 2019. évre vonatkozóan előirányzott forrás a MAHART
Zrt. rendelkezésére áll.
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. §-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 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://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

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (6459/2018)
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: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_vi8ahv/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.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.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.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.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
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: „Megbízási szerződés független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a Budapest Belgrád X/b vasúti korridor hazai szakaszának (150 sz. vasút vonal Soroksár (bez). - Kelebia. Oh) ...
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: megbízási szerződés
Szerződés tárgya: „Megbízási szerződés független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a
Budapest - Belgrád X/b vasúti korridor hazai szakaszának (150 sz. vasút vonal Soroksár (bez). - Kelebia.
Oh) korszerűsítése (Projekt) során a beruházás előkészítési, kivitelezési és jótállási időszaka alatt.”
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: „Megbízási szerződés független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a Budapest Belgrád X/b vasúti korridor hazai szakaszának (150 sz. vasút vonal Soroksár (bez). - Kelebia. Oh) ...
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71631000-0

További tárgyak:

71310000-4
71520000-9
71318000-0
71631300-3
71248000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120, HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, Soroksár
(bez) - Kelebia oh.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Megbízási szerződés független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a Budapest - Belgrád
X/b vasúti korridor hazai szakaszának (150 sz. vasút vonal Soroksár (bez). - Kelebia. Oh) korszerűsítése
(Projekt) során a beruházás előkészítési, kivitelezési és jótállási időszaka alatt.”
A Projekt fő tárgya:
A Budapest-Kelebia (országhatár) 150-es számú MÁV vasútvonal fejlesztése v = 160 (200) km/h
sebességre.
A szerződés tárgya szerinti vasútvonal a Soroksár (bez.)-Kelebia (országhatár) 150-es számú MÁV
vasútvonal fejlesztése a 78 + 07 és 1593 + 88 hm. szelvények között, v = 160 (200) km/h sebességre
hossza ~ 152.000 vm, 1435 mm nyomtávú.
A Projekt tervezési+kivitelezési szerződéssel megvalósítandó szakasza az alábbi elemeket tartalmazza:
1. A fő paramétereket a hatályos EU TEN-T hálózatra (P4 osztály) vonatkozó specifikáció szerint kell
fejleszteni, vegyes forgalom figyelembevételével.
2. Tervezési sebesség 200 km/h horizontális és vertikális elrendezésben (egyéb paraméterek: 160 km/h)
3. Engedélyezési sebesség: 160 km/h
4. Nyíltvonali vágányok száma: 2
5. Felépítmény típusa: 60-as rendszer
6. Tengelyterhelés: 225 KN
7. Villamosított vonal (25 kV, 50 Hz) FET vezérléssel
8. Elektronikus biztosítóberendezés, KÖFI + ETCS L2, GSM-R rendszer telepítése
9. Tehervonatok maximális hossza: 750 m
10. Tengelyátszerelt kocsik közlekedésének figyelembe vétele
11. Állomások utasforgalmi és üzemeltetési célú létesítményeinek kialakítása és felújítása
12. Az állomások PRM előírásoknak való megfeleltetése.
13. Akadálymentesen megközelíthető állomás a rendeletben meghatározott helyeken.
Mennyiség:
Mivel az engedélyezési és kiviteli tervet a szerződés időszaka alatt kell megtervezni és véglegesíteni, az
ajánlatkérő ebben a szakaszban csak bizonyos és nagyjából becsült mennyiségeket tud megadni. Az itt leírt
mennyiségek a megvalósíthatósági tanulmány alapján kerültek meghatározásra. Ezek indikatív jellegűek, és
csak tájékoztatóként szolgálnak.
A beszerzés mennyiségét az alábbiak szerint részletezzük:
1. 18 külön szintű és 89 szintbeni kereszteződés;
2. Hidak 590,4 m hosszban;
3. 16 db. aluljáró;
4. 72 db. áteresz;
5. A természetvédelmi területtel érintett hossz 50 km;
6. Az eltávolítandó és lebontandó épületek száma 110 db;
7. A felújítandó és újjáépítendő épületek száma 45 db;
8. Az újonnan építendő épületek száma 98 db;
9. A töltésépítés hossza ca 374 vágány kilométer (vkm);
10. A pályaépítés hossza ca. 379 vkm;
11. A felsővezeték, munkavezeték bontás hossza ca. 444 km.
Vasútállomás épületek adatai: bontandó 30644m2, felújítandó 7908 m2, új építés 16920 m2

Megbízott főbb mérnöki és műszaki ellenőri feladattípusai a tervezési+kivitelezési és a kivitelezési szerződés
teljesítése során (egységesen):
- a Vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata,
- a Projekt pénzügyi és időbeli teljesítésének ellenőrzése,
- Vállalkozási Szerződés teljesítésével összefüggő általános ellenőrzési és intézkedési kötelezettség
teljesítése,
- a kivitelezési munkák felügyelete,
- a Vállalkozó teljesítésének felmérése, a műszaki előrehaladás ellenőrzése,
- mérnöki feladatok teljesítése a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás, az (ideiglenes) forgalomba helyezés/
használatbavétel, használatba adás és befejező munkák során,
- kiegészítő mérnöki feladatok teljesítése,
- rendelkezésre állás a jótállás időszakában.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés+kivitelezés folyamatában módosulhatnak.
Részajánlattétel nem megengedett: A közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás nem osztható,
kizárólag olyan megoldásokat tartalmaz, amelyek egymással szorosan, elválaszthatatlanul összefüggenek.
A műszaki tartalom egységes jellegére tekintettel, a részajánlattétel lehetőségének biztosítása sem
gazdasági, sem szakmai, sem technikai szempontból nem ésszerű és nem lehetséges.
( 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 A felhívás III.1.3) M2)2.1) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai
tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 36 hónap] 10
2 A felhívás III.1.3) M2)2.2) pontjában meghatározott szakemberek 36 hónap szakmai
tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalatai (hónapban megadva) [max. összesen 72 hónap,
szakemberenként max 24] 10
3 A felhívás III.1.3) M2)2.3) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns
szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 10
4 A felhívás III.1.3) M2)2.4) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns
szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 5
5 A felhívás III.1.3) M2)2.2) pontjában meghatározott személyi állomány többlet létszáma. [max.
plusz 3 fő] 5
6 A felhívás III.1.3) M2)2.3) pontjában meghatározott személyi állomány többlet létszáma. [max.
plusz 1 fő] 5
7 A felhívás III.1.3) M2)2.4) pontjában meghatározott személyi állomány többlet létszáma. [max.
plusz 1 fő] 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: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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: 86 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:
II.1.5),II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni.
Értékelés szempont: legjobb ár-érték arány, II.2.5 pontban meghatározott részszempontok szerint. Pontszám
0-100
Értékelés: 1-7. részszempontnál legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása (ME útmutató
alapján), Ár részszempontnál 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: Kizáró okok:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő = ka), alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
- Ajánlattevő (ka), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.
(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ában
említett kizáró okok hiányát.
- Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn
vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia
kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult,
valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség
esetén-hozzájáruló nyilatkozatot, kivétel azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja.
- Az ajánlatban a Kbt. 67 § (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
- A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4) bek.] gazdasági
szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia, azzal, hogy
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezése szerint kell a
nyilatkozatot megtenni
- 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, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, továbbá a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1) Ajánlattevő (ka) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó
mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepelnek a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes
megfelelés az SZT1) pont esetében 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.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
SZT1) Ajánlattevő (ka) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
8. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai
tagságról szóló igazolás másolatát.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr.1. § (7), 24. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7),
(9), (11) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1)
Ajánlattevőnek (ka) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt
nyilatkozatát az előző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés
tárgya (1435 mm nyomtávú országos jelentőségű vasútvonal építésének/felújításának független
mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (7) bekezdése is, valamint a
Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Ajánlatkérő az országos jelentőségű vasútvonalak alatt, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. tv. 2. § 2.13 pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (ka) ha az előző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó
közbeszerzés tárgya (1435 mm nyomtávú országos jelentőségű vasútvonal építésének/felújításának
független mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele nem érte el összesen a 250 000 000,- Ft értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A P1) alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat
benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. A fenti alkalmassági feltétel esetében
rögzített igazolás benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése
esetén szükséges.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmassági Követelményeknek (tov
AK) való megfelelés igazolása EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figy. Kbt. 67. §-ban
foglaltakra. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását
nem kéri. Igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek szerinti felkérése esetén
szükséges.
Alkalmasság igazolására Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bek-i, Kr. 19. § (3a), 21/A. §, 22. § (5) bek., 24.
§ (1), (3) és (5) bek. is irányadóak.
M1) A Kr 21. § (3) bek a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben végzett
közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése. A Kr 21. § (3b) alapján ajánlatkérő
nem 9 évet, hanem 12 évet vesz figyelembe. Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt AK-nak való
megfelelését a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia. Igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza
legalább a következő adatokat különösen:
teljesítés ideje (kezdő,befejező időpont,Év/hó/nap), szolg. tárgya (feladatleírás, AK-nak megfelelően
részletezett tartalommal), mennyisége, szerződést kötő másik fél megnevezése, a részéről
információt adó személy neve és telefonszáma, a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladása visszafelé számított 6 éven belülinek, ha
ezen időszakban került befejezésre (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) a projekt. Felhívom
a figyelmet a Kr. 21/A. §-ra a részteljesítésként történő megvalósulásra. Referenciaigazolásból/
referencianyilatkozatból (tov RI/RNy) egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek
teljesülésének.
Ha RI/RNy szerinti szerződés tárgya bővebb mint a közbeszerzés tárgya, akkor RI/RNy-ben meg
kell adni a közbeszerzés tárgyára (adott részre) von. részösszeget/mennyiséget. Referenciák között
átfedés nem megengedett.
M2) A Kr 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség
ellenőrzéséért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével
igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az igazolás keretében be kell csatolni:
- ha bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek
való megfelelést - névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai
szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló
dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely

ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító
megadása]);
- ha bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy nem ellenőrizhető a
nyilvántartáson keresztül, de vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai
gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű
másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása
nem szükséges);
- egyéb esetben, továbbá a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés - az
adott jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése
szakember által aláírt, szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű
önéletrajz és képzettséget bizonyító dokumentum (egyszerű másolat) alapján történik, melyeket az
ajánlatnak tartalmaznia kell.
Szakemberek tekintetében ajánlatkérő a garanciális időszakot sem az alkalmassági
követelményeinél, sem az értékelésnél nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő elfogadja a korábbi
szabályozás szerinti, előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes
jogosultságokat is.
Felhívjuk figy a Kr. 30. § (4) bek-re
Kbt. 65. § (6) bek alapján ka-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)1
Ajánlattevő (ka) alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben
legalább 2 darab 1435 mm nyomtávú, országos jelentőségű vasútvonal és létesítmény építésén
és/vagy átépítésén és/vagy felújításán független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített (teljesítés/részteljesítés igazolással igazolt) munkákra
vonatkozó alábbi referenciákkal:
M1)1.1.a) Egy szerződés keretében teljesített legalább 50.000vm vasúti vágány nagygépes vagy
részben nagygépes építéséhez és/vagy felújításához és/vagy átépítéséhez, valamint legalább
50.000 m 25kV 50 Hz rendszerű villamos felsővezeték építéséhez és/vagy felújításához és/vagy
átépítéséhez, továbbá külön szintű közúti kereszteződés építéséhez és/vagy felújításához és/vagy
átépítéséhez kapcsolódóan végzett független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó referencia munkával
M1)1.1.b) Egy szerződés keretében teljesített legalább 15.000vm vasúti vágány nagygépes vagy
részben nagygépes építéséhez és/vagy felújításához és/vagy átépítéséhez, továbbá külön szintű
közúti kereszteződés építéséhez és/vagy felújításához és/vagy átépítéséhez kapcsolódóan végzett
független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referencia munkával
M1)1.2) Ajánlattevő (ka) alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított
6 évben összesen legalább 2.500 m² alapterületű, országos jelentőségű vasútvonal vasútállomásépület magasépítési építéséhez/átépítéséhez/felújításához szükséges kapcsolódó független mérnöki
és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára
vonatkozó referenciával, amely legfeljebb 3 referenciából teljesíthető.
M2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberekkel:
M2)2.1) legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú műszaki végzettséggel
és érvényes Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzésére vonatkozó
jogosultsággal, továbbá Építési beruházási szakértése (SZB) jogosultsággal - ennek hiányában
a megszerzéshez szükséges végzettséggel valamint szakmai gyakorlattal, továbbá 1435 mm
nyomtávú, országos jelentőségű vasútvonal részben nagygépes építésén és/vagy átépítésén
Független Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó, szerződés teljesítésében,
mint projektvezető megszerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal
M2)2.2) legalább 3 fő vasúti pályaépítési műszaki ellenőr szakemberrel, akik rendelkeznek érvényes
Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzésére jogosultsággal - ennek hiányában
a megszerzéshez szüksége végzettséggel valamint szakmai gyakorlattal - továbbá 1435 mm
nyomtávú, országos jelentőségű vasútvonal részben nagygépes építésén vagy részben nagygépes
átépítésén szerzett vasúti pályaépítési műszaki ellenőri legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal
M2)2.3) legalább 1 fő villamos felsővezeték műszaki ellenőr szakemberrel, aki rendelkezik érvényes
Vasút - villamossági építmények műszaki ellenőrzésére vonatkozó jogosultsággal - ennek hiányában
a megszerzéshez szüksége végzettséggel valamint szakmai gyakorlattal, továbbá 25kv 50 Hz
rendszerű villamos felsővezeték építés és/vagy átépítés során szerzett villamos felsővezeték
műszaki ellenőri legalább 36 hónap tapasztalattal
M2)2.4) legalább 1 fő magasépítési műszaki ellenőr szakember, aki rendelkezik érvényes
magasépítési vagy építmények építési munkáinak műszaki ellenőri korlátozásokkal érvényes

jogosultsággal - ennek hiányában a megszerzéshez szükséges végzettséggel valamint szakmai
gyakorlattal-, továbbá vasúti állomásépület építés vagy átépítés során szerzett magasépítési
műszaki ellenőri legalább 36 hónap tapasztalattal.
Az átfedés nem megengedett a szakemberek között. M2)2.1),M2)2.2) Kbt. 65. § (10) fenntartás tov
információ KD.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési
biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
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) bek.; 6:155. § szerint történik.
A fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
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
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
További jogforrások megjelölése a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában.
- Ajánlatkérő az országos jelentőségű vasútvonal alatt, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. tv. 2. § 2.13 pontjában meghatározott fogalmat érti.
- Akadálymentesen megközelíthető állomás a Bizottság 1300/2014/EU rendeletében (az uniós
vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi
hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról), valamint az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
(továbbiakban OTÉK rendelet), valamint a vonatkozó szabványokban meghatározottak szerint
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
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: 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: Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011
Budapest, Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek,
eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok (KD) a Kbt. 39.§(1) szerint, a regisztrálási adatok megkérésével,
korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás
I.3) pontjában meghatározott címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött,
aláírt reg. adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000,- HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§(2) szerint.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő
K&H Banknál vezetett 10201006-50080399-00000000 számú fizetési számlájára szükséges
befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű
másolata. További információ KD-ben.
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell Kbt. 66.§(6) szerinti nyilatkozatot (nemlegest is); a 66. §(2)
bek, szerinti nyilatkozatot eredeti példányban és felhívásban, KD-ben meghatározott v.mennyi
dokumentumot és szakmai ajánlatot.
4. Szerződéskötés feltétele: felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint
megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai
névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:
1) ME-KÉ SZB,2) ME-KÉ,3) ME-KÉ-VV,4) ME-É I. vagy ME-É II.; árszakértő biztosítása
5. Hiánypótlást ajánlatkérő biztosítja Kbt. 71. §-a alapján. Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem
alkalmazza.
6. Ajánlatkérő Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
7. Ajánlatkérő ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

8. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért..
9. Nyertes ajánlattevő köteles szerződéskötés időpontjára KD-ben foglalt felelősségbiztosítást kötni
az ott részletezettek szerint (legalább 500m/év; legalább 200m/káresemény).
10. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53. § (6) bek] kerül megindításra.
11. Szerződés teljesítéséhez magyar nyelv mellett angol nyelvtudás is szükséges, ezért amennyiben
a szerződés teljesítésében a nyertes ajánlattevő részéről részt vevő szakemberek nem vagy a
szerződés teljesítéséhez nem megfelelő szinten beszélnek magyarul, vagy angolul, a nyertes
ajánlattevő saját költségére szaktolmács folyamatos biztosítására köteles. A szaktolmács
biztosításának a költségeit a megajánlott ellenszolgáltatás tartalmazza.
12. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével Kbt. 98. § (3) bek
szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, amelynek tárgya: „Megbízási szerződés
független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a Budapest - Belgrád X/b vasúti korridor
hazai szakaszának (150 sz. vasút vonal főváros szakaszának korrekciója Budapest-Ferencváros
(kiz.) - Soroksár (kiz.)) korszerűsítése/fejlesztése (Projekt) kapcsán a beruházás előkészítési,
kivitelezési és jótállási időszaka alatt. kapcsolódó egyéb munkarészekkel.” További előírás KD-ben.
13. II.2.7) pont szerinti határidő nem lehet korábbi, mint a Projekt teljesítési határideje.
14. Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és egy elektronikus másolati példányban kell
benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47.§(2) bek.-re
15. FAKSZ: dr. Szterényi Sándor, lsz: 00159
16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
17. Jelen felhívásban, és KD-ben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. tv és végrehajtási rendeletei és a magyar jog rendelkezései irányadók. Hirdetmény a
2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
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: A Kbt. 148. §
rendelkezési 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: kapcsolat@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

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (6363/2018)
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: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK05160
Postai cím: József Attila utca 78.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pappné Varga Zsuzsanna
Telefon: +36 46519300
E-mail: mivizkft@miviz.hu
Fax: +36 46519306
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miviz.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://miskolcholding.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: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy utca 6. 2/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon: +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miviz.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: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy utca 6. 2/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon: +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miviz.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: közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára"
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:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 372000000 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: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” Vas(III)klorid.
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: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, MiskolcSzirma külterület 11014/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Vas(III)klorid.
Mennyiség:: 38 MFt/év értékben
• A megajánlott vas(III)-klorid oldatnak 40 tömeg %-osnak és az MSZ EN 888:2005 szabvány 4.3 táblázata
alapján 1. típusúnak (Grade 1) és ugyanazon szabvány 4.4 táblázata alapján 1. típusúnak (type 1) kell
lennie, melynek cinktartalma nem haladhatja meg a 35,0 mg/kg fe(III) határértéket és a réztartalma nem
haladhatja meg a 15,0 mg/kg Fe(III) határértéket.
• Hatóanyag tartalom: A teljes vas tartalma min: Fe3+ 13,7 m/m%
• Kristályosodási pontja: -20 oC
• A termék sósav tartalma nem okozhat korróziót a fém és beton műtárgyakon és nem csökkentheti a
szennyvíz pH-ját, mely a pelyhek szétesését okozná.
A teljesítésbe bevonandó szakember feladatkörének a részletezését a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a mikrobiológiai hatásvizsgálat költségét is.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt szakember, alkalmassági
minimumfeltételek feletti (36 hó) többlet szakmai tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 hónap,
maximum 120 hónap) 15
2 Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező
vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (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: 76000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4.
pontban meghatározott keretösszeg erejéig.
II.2.1)
Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Fruktóz
Glükóz Szirup, Izocukor egyéb technológiai szénhidrát.
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: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, MiskolcSzirma külterület 11014/2 hrsz..
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Fruktóz Glükóz
Szirup, Izocukor, egyéb technológiai szénhidrát
Mennyiség: 45 MFt/év értékben,
Denitrifikáció folyamatának megfelelő mértékben történő lejátszódása érdekében adagolt pót szénforrás.
Az elfolyó összes nitrogén 10 mg/l határérték biztosítása májustól-novemberig szükséges, ezért termék
felhasználás csak ebben az időszakban van.
Termék megjelenése: , viszkózus folyadék. Íz: édes
Elvárt minőségi feltételek:
- Összes cukortartalom: min 30 %
- Szárazanyagtartalom: min 55 %
- pH: 20 oC-on min 3
- tárolható: 10 oC és 40 oC között
- A segédanyag nem tartalmazhat nehézfémeket
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a szennyvíztisztító telepen lévő
adagolórendszerbe történő technológiai segédanyag lefejtés költségét.
( 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 A megajánlott termék kéndioxid (S02) tartalma (ppm-ben kifejezve) 15
2 A megajánlott termék glicerin tartalma (%-ban kifejezve) 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: 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
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4.
pontban meghatározott keretösszeg erejéig.
II.2.1)
Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” Polielektrolit víztelenítéshez.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, MiskolcSzirma külterület 11014/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Polielektrolit
víztelenítéshez.
Mennyiség: 50 MFt/év értékben,
Polielektrolit víztelenítéshez:
Elvárt minőségi feltételek:
Termékspecifikáció: (szilárd)
- összes szárazanyag tartalom (hatóanyag tartalom) 92,0-100%
- maradék akrilamid: 0-999 ppm
- oldhatatlan rész: 0,00-2,00 %
- UL- viszkozitás: 3,80-4,40 cps
- szag: szagtalan
- pH: 3,5±1,0 (5 g/l-es oldat)
- térfogatsúly: 0,75 ± 0,15 g/ml
Termékspecifikáció: (folyékony)
- brookfield viszkozitás : 500-2000 cps
- nem illékony szilárd anyag: 48,0-55,0 %
- maradék monomer: 0-999 ppm
A termék használata során elvárt eredmények:
- víztelenített iszap szárazanyag tartalma (elvárt érték: min 23%),
- a dekantvíz összes lebegőanyag tartalma (max. 100 mg/l),
- a fajlagos polielektrolit felhasználás mértéke (nem haladhatja meg a 6 kg/tonna szárazanyag tartalom
értéket)
- a termék nem tartalmazhat sót vagy egyéb a termék hígulását eredményező adalékot.
víztelenített iszap szárazanyag tartalmaára vonatkozó előírás teljesülését Ajánlatkérő üzemi körülmények
között kívánja tesztelni a dokumentációban részletezettek szerint. Azon termékeke, melyek nem teljesítik az
Ajánlatkérő által elvárt 23 %-os értéket, érvénytelek
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a mikrobiológiai hatásvizsgálat költségét is
( 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 1. Szállítási határidő munkanapokban (minimum 1 munkanap, maximum:
30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő) 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: 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
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4.
pontban meghatározott keretösszeg erejéig.
II.2.1)
Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” Polielektrolit sűrítéshez.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, MiskolcSzirma külterület 11014/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Polielektrolit
sűrítéshez.
Mennyiség: 14 MFt/év értékben,
Elvárt minőségi feltételek:
- sűrített iszap szárazanyag tartalma (elvárt érték: min. 5%),
- polielektrolit vizes oldat koncentrációja (max.4g/l)
- a szűrletvíz összes lebegőanyag tartalma (max. 100 mg/l),
- a fajlagos polielektrolit felhasználás mértéke (nem haladhatja meg a 0,8 kg/tonna szárazanyag tartalom
értéket)
- a megfelelőségi vizsgálat során legalább egy alkalommal el kell tudni érni a 6%-os szárazanyag tartalmat.
- a termék nem tartalmazhat sót vagy egyéb a termék hígulását eredményező adalékot.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a mikrobiológiai hatásvizsgálat költségét is
( 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 Szállítási határidő munkanapokban (minimum 1 munkanap, maximum: 30
munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő) 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: 28000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4.
pontban meghatározott keretösszeg erejéig.
A II.2.5) pontban az ajánlati ár alatt Fajlagos ár értendő (1 m3 szennyvíziszap sűrítéséhez használt vegyszer
ára)
II.2.1)
Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” Technológiai segédanyag a fonalas baktériumok szaporodásának visszaszorítására.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, MiskolcSzirma külterület 11014/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” - Technológiai
segédanyag a fonalas baktériumok szaporodásának visszaszorítására.
Mennyiség: 39 MFt/év értékben, /év
A Poli-alumínium és vas(III)-klorid keveréke a szennyvíztisztító telep recirkulációs gépházánál kerül
felhasználásra. Cél a bejövő szennyvíz minőségének hatására kialakult fonalas baktériumok visszaszorítása.
Megkövetelt tulajdonságok:
Az alumínium-vas(III)kloridnak meg kell felelnie az MSZ EN 935:2005 szabvány 4.4 táblázata 1. típus
előírásának.
Hatóanyag tartalom:
Alumínium-vas(III)klorid (Fe3+ és Al3+ tartalom együttesen minimum 1,6 mol/kg), mely megfelel az MSZ EN
935:2005 szabvány szerinti előírásoknak: CAS 7446-70-0; EINECS 231-208-1 és CAS 7705-08-0; EINECS:
231-729-4.
Elvárt minőségi feltételek:
- Szín: barna, zöldesbarna
- Szag: jellegzetes
- Oldhatóság: jól oldódik
- Sűrűség : 1,25 ± 0,05 g/ml,
- pH-érték: ≤ 2
- Viszkozitás: kb. 20mPa.s

- Oldhatatlan tartalom: max.: 0,2%
Biztonsági adatok:
- Olvadáspont: -15 oC alatt kristályosodás lehetséges
- Gyulladási hőmérséklet: nem gyúlékony
- Öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó
- Robbanási tulajdonságok: nem robbanásveszélyes
- Oldhatóság/elegyíthetőség vízzel: jól elegyíthető
- A felsorolásban nem szereplő paraméterek tekintetében az MSZ EN 935:2005 szabvány 1. típusú
minőségének meghatározott követelményei az irányadóak.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás és lefejtés költségeit
Ajánlattevőtől elvárt egyéb feladatok:
- A felhasználni kívánt poli-alumínium és vas(III)-klorid keverékét az erre a célra kialakított adagolási
rendszer segítségével juttatjuk a biológiai medencékbe. A poli-alumínium és vas(III)-klorid keverék tárolása
egy 17 m3-es kármentővel ellátott műanyag tartályban történik. Ennek megfelelően a folyamatos adagolás
biztosítása érdekében egyszerre 15 m3 szállítmány fogadására képes. A tartály és az adagolórendszer
biztosítása az Ajánlatadó feladata
- Ajánlattevő feladata a segédanyag felhasználásához folyamatos szakmai támogatás nyújtása, minimum
havi egy alkalommal az eleveniszapos rendszerből vett biológiai minták mikroszkópos vizsgálata.
A teljesítésbe bevonandó szakember feladatkörét a közbeszerzési dokumentum részletezi
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt szakember, alkalmassági
minimumfeltételek feletti (36 hó) többlet szakmai tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 hónap,
maximum 120 hónap) 15
2 Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező
vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (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: 78000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni, a II.2.4.
pontban meghatározott keretösszeg erejéig.
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, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll. 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.
A megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész vonatkozásában):
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
15. §-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. §
(3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési
dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 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 az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill.
ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót
igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos
jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §
alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó!).
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi
gazdasági alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával igazolható. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az
alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így
elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó
igazolások:
M/1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a)
pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három
év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése, melynek tartalmaznia kell legalább
a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, mennyiségét,
az ellenszolgáltatás értékét, a teljesítés idejét (a 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. Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azt a szakembereket, akit be
kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.
1.és 5. rész esetén:
M/3.Ajánlattevő csatolja a 321/2015(X.10)Korm.r. 21.§(1)bekezdés i) pontjára figyelemmel az
elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványát,
amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen
meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M2.-M3.) a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 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. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, 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. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1), Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hó) min. az alábbiaknak
megfelelő, Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak szállításra vonatkozó referenciával:
Az 1. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
harminchat hónapban, legalább mindösszesen nettó 38 MFt értékben szerződésszerűen teljesített,
az MSZ EN 888:2005 szabvány 4.3 táblázat l-es típusának, és ugyanazon szabvány 4.4. táblázat
1.típusának megfelelő vas(lll)-klorid szállítására vonatkozó referenciával (több szerződéssel is
teljesíthető).
A 2. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat
hónapban, legalább mindösszesen nettó 45 MFt értékben, szerződésszerűen teljesített, Izocukor
szállítására vonatkozó referenciával (több szerződéssel is teljesíthető).
A 3. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat
hónapban, legalább mindösszesen nettó 50 MFt értékben, szerződésszerűen teljesített, Polielektrolit
szállítására vonatkozó referenciával (több szerződéssel is teljesíthető).
A 4. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat
hónapban, legalább mindösszesen nettó 14 MFt értékben, szerződésszerűen teljesített, Polielektrolit
szállítására vonatkozó referenciával (több szerződéssel is teljesíthető).
Az 5. rész vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
harminchat hónapban, legalább mindösszesen nettó 39 MFt értékben, szerződésszerűen teljesített,
fonalas baktériumok szaporodásának visszaszorítására alkalmas, az MSZ EN 888:2005 szabvány
4.3 táblázat l-es típusának, és ugyanazon szabvány 4.4. táblázat 1.típusának megfelelő technológia
segédanyag szállítására vonatkozó referenciával (több szerződéssel is teljesíthető).
A referenciának 3 éven belül teljesítettnek, de legf. 6 éven belül megkezdettnek kell lennie.
valamennyi rész esetén
M/2), Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1
fő, biológus végzettségű, kommunális szennyvíztisztító telepen végzett mikroszkópos eleveniszap

elemzésben jártas, és szennyvíz technológusi szaktudással, illetve ilyen területen legalább 3 év (36
hónap) időtartamú tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/3). 1. rész esetén: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik független
laboratórium által kiállított nyilatkozattal, amely nyilatkozat tartalmazza a megajánlott vas(III)klorid oldat sűrűségét és oldatlan anyag tartalmát, továbbá az MSZ EN 888:2005 szabvány szerint
mért oldat koncentrációt és vas(II)tartalmat, továbbá önálló akkreditált labormérések alapján a
vas(III), arzén, kadmium, mangán, króm, réz, cink, nikkel, ólom, antimon, szelén, higanytartalmat,
és mindezen mérések alapján a független laboratórium által kiállított nyilatkozat nem tartalmazza a
megajánlott vas(III)-klorid oldatnak az MSZ EN 888:2005 szabvány 4.3 táblázat 1. típus előírásainak
és 4.4 táblázat 1. típuselőírásainak való megfelelés tanúsítását, vagy a vas(III) tartalom nem éri el a
13,7 %-ot, vagy amennyiben a réztartalom meghaladja a 15 mg/kg Fe(III) határértéket, vagy a cink
tartalom meghaladja a 35 mg/kg Fe(III) határértéket.
M/3). 5. rész esetén: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik független
laboratórium által kiállított nyilatkozattal, amely nyilatkozat tartalmazza, hogy a megajánlott
alumínium-vas(III)-kloridban a Fe3+ és Al3+ tartalom együttesen minimum 1,6 mol/kg, mely megfelel
az MSZ EN 935:2005 szabvány szerinti előírásoknak: CAS 7446-70-0; EINECS 231-208-1 és CAS
7705-08-0; EINECS: 231-729-4, továbbá az a független laboratórium által kiállított nyilatkozat nem
tartalmazza a megajánlott alumínium-vas(III)-klorid MSZ EN 935:2005 szabvány 4.4 táblázata 1.
típus előírásának való megfelelés tanúsítását.
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: Nyertes AT késedelmi kötbér megfiz. köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a
szerződésben szereplő bármely rá vonatkozó teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke: a
késedelemmel érintett szállítás nettó ellenértékének 1 %-a/nap. A 30 napot meghaladó bármely késedelem
esetén AK jogosult a szerződést felmondani, mely okán AT meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Megrendelés-meghiúsulási kötbér: A nyertes AT, Megrendelés meghiúsulási kötbér megfiz. köteles,
ha olyan okból, amiért felelős, bármely megrendelés teljesítése meghiúsul. A kötbér mértéke az adott
megrendelésben szereplő, a meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a .
Keretmegáll. meghiúsulási kötbér: A nyertes AT, Keretmegállapodás meghiúsulási kötbér megfiz. köteles,
ha olyan okból, amiért felelős a keretmegáll. a határozott időtartam előtt megszűnik. A tárgyi meghiúsulási
kötbér alapja a nettó keretösszeg számlákkal le nem fedett része. Mértéke: kötbéralap 25%a
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő részszámlázást naptári havonta utólag biztosít, az adott tárgyhóban ténylegesen leszállított
mennyiség vonatkozásában. Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135 § (1) bekezdése, valamint (5) és
(6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakkal összhangban - a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követően átutalással kerül
kiegyenlítésre. .
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé 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
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: 2018/05/24 (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: 1 (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: Ész-Ker Zrt. 3525 Miskolc, Kazinczy
utca 6. 2/2
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
x 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 ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum
tartalmazza.

3) Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
4) 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.
5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja
az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1.; M/2. és M/3 alkalmassági
minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés
követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés
teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
6) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését.
7) Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2)
bekezdés alapján.. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
8) 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 nyújtottal be legalább két ajánlatot.
9) Ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolni kell a szállítandó vegyszerek összetételére vonatkozó
leírását, mely tartalmazza a megajánlott vegyszer megnevezését, továbbá egyszerű másolatban
csatolandó a termékek Biztonságtechnikai adatlapja és forgalmazási engedélye.
10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot,
amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó
és egyéb magánszemély esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű
másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására
11) Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bakondi Attila
(lajstromszám: 00418), dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113), Bartók Ágnes (lajstromszám:
00950)
12) A bírálat során adható pontszám valamennyi bírálati szempont esetén: 0-10. A módszer, mellyel
a pontszám megadásra kerül: ajánlati ár és Fajlagos Ár esetén a fordított arányosítás, a szakember
többlettapasztalata esetén: egyenes arányosítás; a szoftver támogatásra tett vállalás esetén
pontozás; a megajánlott termék kéndioxid tartalma esetén fordított arányosítás, a glicerin tartalom
esetén egyenes arányosítás, a szállítási határidő esetén fordított arányosítás;
13) Ajánlatkérő a 3. rész esetén a polielektrolit megfelelőségét a dokumentációban részletezett,
nagyüzemi kísérletek során ellenőrzi..
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. § szerint
A felhívás VI.3) További információk pontjának folytatása:
14) Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenését követő 7.
munkanapon (amennyiben ez a nap nem munkanap, a rá következő munkanapon) 10 órától
konzultációt, helyszíni bejárást, és tesztnapot tart, ahol lehetőséget biztosít az Ajánlattevők számára
5 l víztelenítendő iszap- minta átvételére . Helyszín: Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.
15) Az 1. és 5. rész esetén, ha az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a
közbeszerzés tárgyát képező vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések
alapján optimalizálja, Ajánlattevő a megajánlás alátámasztására köteles az ajánlatában csatolni
cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jogtiszta szoftver rendelkezésre állásáról, továbbá köteles csatolni
a megajánlott szoftver műszaki paramétereinek cégszerűen aláírt bemutatását (termékleírását),
amely alapján megállapítható, hogy a megajánlott szoftver alkalmas arra, hogy a betáplált mérési
eredmények (a szennyvíziszap szén, nitrogén, illetve foszfor aránya) alapján olyan előrejelzéseket
szolgáltasson, melyek alkalmasak a közbeszerzés tárgyát képező vegyszer adagolásának
optimalizálására, mind az adagolás lokációja és az adagolandó vegyszer [vas(lll-klorid)] mennyisége
tekintetében.
16) A 2. rész esetén csatolandó a megajánlott termékek termékleírása, melyből egyértelműen
megállapítható a bírálati szempontra tett megajánlás (kéndioxid és glicerin tartalom)
17) Ajánlatkérő valamennyi rész esetén egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni a Kbt.
105. § (1) bekezdése (a) pontja alapján. A keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés
megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, megrendelés az ajánlatkérő
általi közvetlen megrendelés útján;
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:
2018/04/14 (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

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (6376/2018)
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: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK05160
Postai cím: József Attila utca 78.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pappné Varga Zsuzsanna
Telefon: +36 46519300
E-mail: mivizkft@miviz.hu
Fax: +36 46519306
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miviz.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://miskolcholding.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: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy utca 6. 2/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon: +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miviz.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: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy utca 6. 2/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon: +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miviz.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: közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési
szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás
folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzés konszignációs raktárkészlet
biztosításával.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 135000000 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: Hálózati nyomócsövek.
Rész száma: 1

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

Kiegészítő szójegyzék

44100000-1

További tárgyak:
44115000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hálózati nyomócsövek beszerzése
Különbféle csőanyagok beszerzése többféle méretben, 8 000 000 Ft keretösszeg erejéig
- Hálózati nyomócsövek, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, többféle
kiszerelésben
- Göv (duktil) csövek, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben
- Acél csövek, a dokumentációban részletezett, többféle méretben
- Horganyzott csövek, a dokumentációban részletezett, többféle méretben
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza.
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 8000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: PE Idomok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

44100000-1

További tárgyak:
44115000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
PE Idomok beszerzése
Különbféle PE idomok beszerzése többféle méretben, 3 500 000 Ft keretösszeg erejéig
- EF szűkítő, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben
- Elektrofitting karmanytú, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben
- Elektrofitting könyök, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben
- Elektrofitting könyök, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben
- Lazakarima (PP, acélmaggal), a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben
- Adapter (hegtoldat), a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben
- KG PVC Csatorna cső, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 3500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: Golyós és gömbcsapok.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

44100000-1

További tárgyak:
44115000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Golyós és gömbcsapok beszerzése
Különbféle Golyós és gömbcsapok a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 8
500 000 Ft keretösszeg erejéig.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 8500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: Vízbekötési szerelvények
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

44100000-1

További tárgyak:
44115000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vízbekötési szerelvények beszerzése
Különbféle vízbekötési szerelvények beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben, 8 000 000 Ft keretösszeg erejéig.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 8000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: Horganyozott fittingek.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

44115000-9

További tárgyak:
44100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Horganyozott fittingek beszerzése
Különbféle horganyozott fittingek beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben, 1 500 000 Ft keretösszeg erejéig.
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 1500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: Vízszabályozó szelepek
Rész száma: 6

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

Kiegészítő szójegyzék

44100000-1

További tárgyak:
44115000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vízszabályozó szelepek beszerzése
Vízszabályozó szelepek beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 14
000 000 Ft keretösszeg erejéig.
- Tolózárak
- Beépítési készlet (teleszkópos)
- Rugós visszacsapó szelep
- Légtelenítőszelep
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 14000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: Szerelvénytartozékok.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

44100000-1

További tárgyak:
44115000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerelvénytartozékok beszerzése
Különbféle szerelvénytartozékok beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben 7 500 000 Ft keretösszeg erejéig
- Csapszekrény
- Tűzcsapszekrény
- Fedlapok kerettel
- Csak fedlap (pótlásra)
- Beépítési segédanyagok
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 7500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: Vízkivételi szerelvények.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

44115000-9

További tárgyak:
44100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vízkivételi szerelvények beszerzése
Különbféle Vízkivételi szerelvények beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben, 23 000 000 Ft keretösszeg erejéig
- Tűzcsapok
- Tűzcsap alkatrészek
- Közkifolyók
- Közkifolyó alkatrészek
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 23000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: Bilincsek, palástjavítók, univerzális karimák.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

44100000-1

További tárgyak:
44115000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Idomok csőkötéshez, csövekhez beszerzése
Különbféle bilincsek, palástjavítók, univerzális karimák, a dokumentációban részletezett darabszámban,
többféle méretben, 15 000 000 Ft keretösszeg erejéig
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 15000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: Csőkötő kuplungok
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

44115000-9

További tárgyak:
44100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Idomok csőkötéshez, csövekhez beszerzése
Különbféle csőkötő kuplungok a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 36 000
000 Ft keretösszeg erejéig
- Megfúró bilincsek
- Karima
- Csőkötő kuplungok
- Palást idomok
- Egyéb csomóponti idomok karimás kötéssel
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza
A csőkötő kuplungok esetén az ajánlati árnak tartalmaznia kell a nyertes ajánlattevő által szállított
termékekre vonatkozó elméleti és gyakorlati képzés díját, mely során képesített oktatók segítik, hogy a
szerelők terepi viszonyok mellett is helyesen és hatékonyan használják a fent említett termékeket és a
beépítéshez szükséges szerszámokat.
( 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 36000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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: Csomóponti idomok, karimás kötéssel.
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

44100000-1

További tárgyak:
44115000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Idomok csőkötéshez, csövekhez beszerzése
Különbféle Csomóponti idomok, karimás kötéssel, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle
méretben, 10 000 000 Ft keretösszeg erejéig
- Megfúró bilincsek
- Karima
- Csőkötő kuplungok
- Palást idomok
- Egyéb csomóponti idomok karimás kötéssel
Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. A konszignációs
raktár feltöltése hetente történik Ajánlatkérő lejelentése alapján. A konszignációs raktárban tárolandó
anyagok részletezését, mennyiségét a szerződéstervezet tartalmazza
A beszerzendő termékek részletes méretlistáját, és mennyiségét a dokumentáció tartalmazza
A csőkötő kuplungok esetén az ajánlati árnak tartalmaznia kell a nyertes ajánlattevő által szállított
termékekre vonatkozó elméleti és gyakorlati képzés díját, mely során képesített oktatók segítik, hogy a
szerelők terepi viszonyok mellett is helyesen és hatékonyan használják a fent említett termékeket és a
beépítéshez szükséges szerszámokat.
( 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 1. Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60
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: 10000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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 rész vonatkozásában)
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
alatt áll. 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.
A megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész vonatkozásában):
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: ha az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet részéről is a
Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot. A Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján 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 az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési
szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevőnek a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10.§ és 12-14.
§, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát
arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a
cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell
a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos jogállású
szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §
alapján.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi
gazdasági alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1 Ajánlattevő, adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti Egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat
benyújtására köteles, 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.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
M/1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja
alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36
hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését,
elérhetőségét, a szállítás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (a 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.
A referenciának 3 éven belül teljesítettnek, de legf. 6 éven belül megkezdettnek kell lennie.
M/2. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h)
pontja alapján, Ajánlattevő csatolja az általa megajánlott termékek leírását, mely szerint az általa
megajánlott termékek megfelelnek az előírt minimum műszaki követelmény(ek)nek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M2.) a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 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 ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, 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. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1), Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapból) minimum az
alábbiaknak megfelelő építőanyag szállításra vonatkozó referenciával:
Az 1. rész vonatkozásában, összesen, minimum 5 MFt + Áfa értékű ívóvíz, és/vagy
szennyvízelvezetési építési, szerelési csőanyag szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia
bemutatása maximum 5 db szállításból tevődhet össze.
A 2. rész vonatkozásában, összesen, minimum 2 MFt + Áfa értékű ívóvíz, és/vagy
szennyvízelvezetési építési, szerelési PE Idom szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia
bemutatása maximum 5 db szállításból tevődhet össze.
A 3. rész vonatkozásában, összesen, minimum 6 MFt + Áfa értékű, ívóvíz, és/vagy
szennyvízelvezetési építés, szerelés tevékenység során felhasznált golyós és gömbcsap szállításra
vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 20 db szállításból tevődhet össze.
A 4. rész vonatkozásában, összesen, minimum 5 MFt + Áfa értékű, ívóvíz, és/vagy
szennyvízelvezetési építés, szerelés tevékenység során felhasznált vízbekötési szerelvények
szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 20 db szállításból
tevődhet össze.
Az 5. rész vonatkozásában, összesen, minimum 1 Ft + Áfa értékű ívóvíz, és/vagy
szennyvízelvezetési építés, szerelés tevékenység során felhasznált vízbekötési szerelvények

szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 5 db szállításból tevődhet
össze.
A 6. rész vonatkozásában, összesen, minimum 10 Ft + Áfa értékű, ívóvíz, és/vagy
szennyvízelvezetési építés, szerelés tevékenység során felhasznált vízszabályozó szelepek
szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 20 db szállításból
tevődhet össze.
A 7. rész vonatkozásában, összesen, minimum 5 MFt + Áfa értékű, ívóvíz, és/vagy
szennyvízelvezetési építés, szerelés tevékenység során felhasznált vízbekötési szerelvények
szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 10 db szállításból
tevődhet össze.
A 8. rész vonatkozásában, összesen, minimum 17 MFt + Áfa értékű vízkivételi szerelvény (tűzcsap,
közkifolyó) szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 10 db
szállításból tevődhet össze.
A 9. rész vonatkozásában, összesen, minimum 11 MFt + Áfa értékű Vízvezeték szerelési idom és
csőkötési szerelvény szállításra vonatkozó referenciával. Ezen referencia bemutatása maximum 30
db szállításból tevődhet össze.
M/2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa benyújtott műszaki leírásból megállapítható, hogy a
megajánlott termékek nem felelnek meg az előírt minimumkövetelményeknek.
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: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bek.
alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben szereplő bármely rá vonatkozó teljesítési határidőt
(értve ez alatt konszignációs raktárba történ elhelyezési, haváriás teljesítési vagy kicserélési határidők
bármelyikét) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden naptári napja után (minden
megkezdett naptári napra) a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a A 20 napot
meghaladó bármely késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, mely okán Ajánlattevő
meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért
felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett termékek
nettó ellenértékének 25%-a.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő részszámlázást naptári havonta utólag biztosít, az adott tárgyhóban a konszignációs raktárból
ténylegesen felhasznált mennyiség vonatkozásában. Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135 § (1)
bekezdése, valamint (5) és (6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és
formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követően
az Ajánlattevő megajánlása szerinti határidőre -átutalással teljesíti nyertes.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé 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 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: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
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: 13:00 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Zrt. 3525 Miskolc, Kazinczy
utca 6. 2/2
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
x 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 ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum
tartalmazza.
3) Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

4) 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.
5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1. és M/2. alkalmassági
minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés
követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés
teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
6) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését.
7) Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2)
bekezdés alapján. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. 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.
8) A II.5) Ár értékelési szempont vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az
összehasonlítható ajánlati ár megadásának érdekében a dokumentáció mellékletét képező xls
táblázatot kell maradéktalanul kitölteni. A táblázat tartalmazza a beszerezni kívánt termékek
megnevezését és tervezett mennyiségét. Ezen táblázat kitöltésével kiszámolt ár képezi az
összehasonlítható ajánlati árat részenként.
9) 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 nyújtottal be legalább két ajánlatot.
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
A VI.3) További információk folytatása:
10) Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk szükséges, hogy az általuk megajánlott termékeke
rendelkeznek:
- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendeletben előírt ivóvízhálózatban történő alkalmazásra vonatkozó alkalmazási engedéllyel.
- Érvényes magyarországi OTH engedéllyel
- A gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozattal.
- Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) vagy Nemzeti Műszaki Értékeléssel (ÉMI)
- Érvényes Megfelelőségi Tanúsítvány vagy Teljesítményállandósági Tanúsítvánnyal (ÉMI)
- és megfelelnek a műszaki leírásban előírt, az adott termékcsoportra vonatkozó szabványoknak.
Továbbá a 8. rész esetén a Tűzcsapoknak rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
az alábbi engedélyekkel, minősítésekkel:

- Ivóvizes környezeti alkalmazáshoz egészségügyi alkalmasság (ÁNTSZ OTH engedély a 201/2001.
(X. 25.) Korm. Rendelet 8.§. szerint, hatályos módosítás 2013.12.01-től)
- CE minősítés, vagy gyártó által kiállított Teljesítmény-nyilatkozat a (275/2013. (VII.16.) Korm.
Rendelet, illetve a 305/2011/EU szerint),
- Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi
Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet által)
11) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot,
amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó
esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására
12) Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bakondi Attila
(lajstromszám: 00418), dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113), Bartók Ágnes (lajstromszám:
00950)
13) Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás III.1.3) M/1 alkalmassági feltételnél arra tekintettel írta elő
a referenciaigazolásban az ellenszolgáltatás értékének feltüntetését, mert a beszerzés tárgy,
ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási,
karbantartási anyagok beszerzésére irányul, ahol a részeken belül nagyon sokféle terméket
kíván ajánlatkérő beszerezni. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos
viszonyítás a beszerezni kívánt termékek sokféleségének okán a beszerzendő mennyiséghez
nem viszonyítható, ily módon nem írható elő olyan mennyiségre vonatkozó minimum elvárás, mely
igazolná az Ajánlattevő alkalmasságát.
14) Ajánlatkérő valamennyi rész esetén egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni a Kbt.
105. § (1) bekezdése (a) pontja alapján. A keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés
megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, megrendelés az ajánlatkérő
általi közvetlen megrendelés útján;
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:
2018/04/14 (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

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. (6384/2018)
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: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK05160
Postai cím: József Attila utca 78.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pappné Varga Zsuzsanna
Telefon: +36 46519300
E-mail: mivizkft@miviz.hu
Fax: +36 46519306
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miviz.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://miskolcholding.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: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy utca 6. 2/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon: +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miviz.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: ÉSZ-KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kazinczy utca 6. 2/2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bakondi Attila
Telefon: +36 46791916
E-mail: miskolc@eszker.eu
Fax: +36 46791876
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miviz.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: közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, Hideg és meleg vízmérők beszerzése különböző méretekben
és a vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38421100-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, Hideg és meleg vízmérők beszerzése különböző méretekben és a
vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 173500000 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: Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési
hosszban
Rész száma: 1

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38421100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jeladósítható mellékmérő vízórák vegyesen hideg és meleg vízmérők különböző beépítési hosszban
Mennyiség: nettó 146 MFt értékben
Megnevezés: DN 15 menetes
Csatlakozóméret (coll): 3/4
Beépítési hossz (mm): 80
Nyomásfokozat min. (bar): 10
Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 2,5
Átfogás beépítés esetén min. Q3/Q1: 80H/40V
Impilzusegyenérték (Z=m3/jel): 0,001
Megnevezés: DN 15 menetes
Csatlakozóméret (coll): 3/4
Beépítési hossz (mm): 110
Nyomásfokozat min. (bar): 10
Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 2,5
Átfogás beépítés esetén min. Q3/Q1: 80H/40V
Impilzusegyenérték (Z=m3/jel): 0,001
Megnevezés: DN 20 menetes
Csatlakozóméret (coll): 1
Beépítési hossz (mm): 130
Nyomásfokozat min. (bar): 10
Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 4,0
Átfogás beépítés esetén min. Q3/Q1: 80H/40V
Impilzusegyenérték (Z=m3/jel): 0,001
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a termékek Ajánlatkérő székhelyére történő szállításának díját.
Egyedi azonosítás, a vonalkód tartalmi elemei:
- A vízmérőkhöz mérőnként 3 db azonos tartalmú vonalkód matrica csomagolása szükséges
- A vonalkódokat úgy kell elhelyezni, hogy a legkisebb csomagolási egység dobozában vízmérő db szám x 3
db mennyiségben.
- A vonalkódok címkéi úgy legyenek felvágva, hogy az azonos tartalmúak egy gyűjtőcímkén legyenek.
- A vonalkód címkék a hordozó felületről könnyen eltávolíthatóak legyenek, egyenként a front oldalon
riccelve
A részletes műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentáció 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 Újrahitelesíthetőség (igen/nem) 30
2 Szállítási határidő (minimum 3 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött
rendeléstől a MIVÍZ Kft raktárába történő beérkezésig eltelt idő) 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: 146000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 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:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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:
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretszerződést kötni, a II.2.4. pontban
meghatározott keretösszeg erejéig,
II.2.1)
Elnevezés: Jeladósítható főmérők 15 20, 25, 32 Ø mérettartományban
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38421100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jeladósítható főmérők 15, 20, 25, 32 Ø mérettartományban
Mennyiség: nettó 13,5 MFt értékben
Megnevezés: DN 15 menetes
Csatlakozóméret (coll): 3/4
Beépítési hossz (mm): 170
Nyomásfokozat min. (bar): 10
Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 2,5
Átfogás beépítés esetén min. Q3/Q1: R160H/40V
Impilzusegyenérték (Z=m3/jel): 0,001
Megnevezés: DN 20 menetes
Csatlakozóméret (coll): 1
Beépítési hossz (mm): 190
Nyomásfokozat min. (bar): 10
Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 4,0
Átfogás beépítés esetén min. Q3/Q1: R160H/40V
Impilzusegyenérték (Z=m3/jel): 0,001
Megnevezés: DN 25 menetes
Csatlakozóméret (coll): 5/4
Beépítési hossz (mm): 260
Nyomásfokozat min. (bar): 10
Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 10
Átfogás beépítés esetén min. Q3/Q1: R160H/40V
Impilzusegyenérték (Z=m3/jel): 0,01
Megnevezés: DN 32 menetes
Csatlakozóméret (coll): 3/2
Beépítési hossz (mm): 260
Nyomásfokozat min. (bar): 10
Névleges térfogatáram Q3min (m3/h): 10

Átfogás beépítés esetén min. Q3/Q1: R160H/40V
Impilzusegyenérték (Z=m3/jel): 0,01
Egyedi azonosítás, a vonalkód tartalmi elemei:
- A vízmérőkhöz mérőnként 3 db azonos tartalmú vonalkód matrica csomagolása szükséges
- A vonalkódokat úgy kell elhelyezni, hogy a legkisebb csomagolási egység dobozában vízmérő db szám x 3
db mennyiségben.
- A vonalkódok címkéi úgy legyenek felvágva, hogy az azonos tartalmúak egy gyűjtőcímkén legyenek.
- A vonalkód címkék a hordozó felületről könnyen eltávolíthatóak legyenek, egyenként a front oldalon
riccelve.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a termékek Ajánlatkérő székhelyére történő szállításának díját.
A részletes műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentáció 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 Újrahitelesíthetőség (igen/nem) 30
2 Szállítási határidő (minimum 3 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött
rendeléstől a MIVÍZ Kft raktárába történő beérkezésig eltelt idő) 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: 13500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 12 hónappal meghosszabbíthat
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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 a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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:
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretszerződést kötni, a II.2.4. pontban
meghatározott keretösszeg erejéig.
II.2.1)
Elnevezés: Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

38421100-3

NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Miskolc, József a. út
78.) és telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vízmérőkhöz illeszthető rádiómodulok
Mennyiség: nettó 14 MFt értékben
- A megajánlott jeladó egység (geometriai és egyéb) kialakítása olyan legyen, mely alkalmassá teszi a
MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén már beépített AQUARIUS S típusú lakásvízmérővel együtt, vezeték nélküli
interfészen keresztül kommunikálni az adatgyűjtő eszközzel.
- A jeladó legyen kompatibilis a meglévő AQUARIUS S típusú lakásvízmérőkkel, úgy, hogy sem a vízmérő
sem a jeladó egyéb utólagos átalakítást ne igényeljen.
- Biztosítani kell, hogy illetéktelenek az adatokhoz ne férhessenek hozzá. Ennek érdekében a jeladás módja
egyirányú, azaz a jeladó előre megadott paraméterek szerint folyamatosan küldje a fogyasztási adatokat, de
kívülről (fizikai kontaktus nélkül) ne tegye lehetővé a programozást.
- Lehetővé kell tegye fix és mobil rendszerekben történő adatgyűjtést is. Ennek érdekében a jeladás
sűrűsége nem lehet ritkább, mint 150 másodperc.
- A jeladó teljesítménye ne haladja meg a 10mW-ot.
- A jeladás elméleti hatótávolsága nem lehet kisebb, mint 300m.
- Riasztást küldjön szivárgás érzékelése esetén.
- A tápellátást biztosító elem/akkumulátor élettartama normál terhelés esetén nem lehet kevesebb. mint
10 év. (Normál terhelés: a 3. pontban meghatározott jeladási sűrűség, az alábbi telegram tartalommal:
pillanatnyi fogyasztás (időbélyeggel) + határnapi fogyasztás (időbélyeggel) + szivárgás riasztás (adott
esetben)
- A rádiómodul által nyert adatoknak beilleszthetőnek kell lenniük a MIVÍZ Kft-nél használatos IZARNET
elnevezésű adatgyűjtő rendszerbe.
( 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 Szállítási határidő (minimum 3 munkanap, maximum: 30 munkanap;
elektronikusan elküldött rendeléstől a MIVÍZ Kft raktárába történő beérkezésig eltelt idő) 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: 14000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést 12 hónapra köti,
melyet Ajánlatkérő 1 alkalommal 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:
A beszerzés mennyisége a keretösszegre vetítetten további 50% mértékű 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:
Ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy ajánlattevővel kíván keretszerződést kötni, a II.2.4. pontban
meghatározott keretösszeg erejéig.
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, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll. 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.
A megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész vonatkozásában):
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
15. §-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. §
(3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátószervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési
dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 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 az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill.
ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót
igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos
jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §
alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó!).
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi
gazdasági alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevők a műszaki, illetve
szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az
alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így
elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki,
illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M/1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja
alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36
hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését,

elérhetőségét, a szállítás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (a 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.
A referenciának 3 éven belül teljesítettnek, de legf. 6 éven belül megkezdettnek kell lennie.
M/2. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. h)
pontja alapján, Ajánlattevő csatolja az általa megajánlott termékek leírását, mely szerint az általa
megajánlott termékek megfelelnek az előírt minimum műszaki követelmény(ek)nek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.-M2.) a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 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 ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, 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. Amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1), Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapból)
az 1-2. rész esetében, összesen legalább 10 MFt értékű jeladósítható vízóra szállításra vonatkozó
referenciával.
az 3. rész esetében, összesen legalább 10 MFt értékű vízórához illeszthető rádiómodulok szállításra
vonatkozó referenciával.
A referenciák több szerződéssel is teljesíthetők.
M/2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa benyújtott műszaki leírásból megállapítható, hogy a
megajánlott termékek nem felelnek meg az előírt minimumkövetelményeknek.
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: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Ptk. 6:186.§ (1) bek.
alapján, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben szereplő bármely rá vonatkozó teljesítési határidőt
elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden naptári napja után (minden megkezdett
naptári napra) a késedelemmel érintett megrendelés ellenértékének 1 %-a A 30 napot meghaladó bármely
késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodást/lehívást azonnali hatállyal felmondani, mely
okán Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: a nyertes ajánlattevő keretmegállapodás meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,
ha olyan okból, amiért felelős a keretmegállapodás a határozott időtartam alatt megszűnik. A meghiúsulási
kötbér alapja a nettó keretösszeg számlákkal le nem fedett (fel nem használt) része. A kötbér mértéke a
kötbéralap 25 %-a.
Jótállás: 12 hónap
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő részszámlázást naptári havonta utólag biztosít, az adott tárgyhóban az egyedi megrendelések
alapján ténylegesen leszállított mennyiség vonatkozásában. Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135 § (1)

bekezdése, valamint (5) és (6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és
formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követően
az Ajánlattevő megajánlása szerinti határidőre -átutalással teljesíti nyertes.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé 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
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: 2018/05/24 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Zrt. 3525 Miskolc, Kazinczy
utca 6. 2/2

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
x 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 ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentum
tartalmazza.
3) Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
4) 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.
5) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az M/1. és M/2. alkalmassági
minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés
követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés
teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
6) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését.
7) Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 57. § (2) bekezdés
alapján. 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.
8) A II.5) Ár értékelési szempont vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az
összehasonlítható ajánlati ár megadásának érdekében a dokumentáció mellékletét képező xls
táblázatot kell maradéktalanul kitölteni. A táblázat tartalmazza a beszerezni kívánt termékek
megnevezését és súlyszámát. Ezen táblázat kitöltésével kiszámolt ár képezi az összehasonlítható
ajánlati árat részenként.
A bírálat során adható pontszám valamennyi bírálati szempont esetén: 0-10. A módszer, mellyel
a pontszám megadásra kerül: 1. bírálati szempont (újrahitelesíthetőség): pontozás, ahol az igen
válasz 10 pontot, a nem válasz 0 pontot kap; a 2. bírálati szempont (szállítási határidő): fordított
arányosítás; 3. bírálati szempont (ajánlati ár) esetén az egyenes arányosítás.
9) 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 nyújtottal be legalább két ajánlatot.
10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot,
amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó
esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására
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
A VI.3) További információk pont folytatása:
11) Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bakondi Attila
(lajstromszám: 00418), dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113), Bartók Ágnes (lajstromszám:
00950)
12) A szállítás időpontjában a vízmérőnek rendelkeznie kell:
- az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel. A hitelesítési bélyegzés évszáma nem lehet a
szállítási évet megelőző.
- az EU-ban érvényes hitelesítési bélyegzéssel.
Ezen feltételeknek való megfelelésről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
13) A vízmérőnek meg kell felelnie a 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet 8./A §-ban rögzített
előírásainak. Ajánlatkérő elfogad az EU-ban kiállított ivóvizes környezeti alkalmazásról szóló
engedélyeket is magyar nyelvű fordítással.
14) Az első és a második rész vonatkozásában, ha a megajánlott vízmérő felújítható,
újrahitelesíthető az Ajánlattevő csatolja a gyártó által kiállított nyilatkozatot a felújíthatóságról és a
felújítási technológia leírását.
15) Ajánlatkérő valamennyi rész esetén egy ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni a Kbt.
105. § (1) bekezdése (a) pontja alapján. A keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés
megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, megrendelés az ajánlatkérő
általi közvetlen megrendelés útján;
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:
2018/04/14 (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

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (4781/2018)
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: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK17915
Postai cím: Kossuth L. utca 5
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Alex
Telefon: +36 56422-522
E-mail: kozbeszerzes@trvzrt.hu
Fax: +36 56373029
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.trvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.trvzrt.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 u.19/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Vörös Katalin,felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(00441)
Telefon: +36 706302059
E-mail: tunde.nagy@ratkynet.hu, kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13502394
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.ratkynet.com
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 u.19/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026

Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Vörös Katalin,felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(00441)
Telefon: +36 16312294
E-mail: tunde.nagy@ratkynet.hu, kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13502394
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: Vállalkozási szerződés keretében a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő
Részvénytársaság tulajdonában vagy működtetésében lévő vízi közművek üzemeltetése során felmerülő
irányítástechnikai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50710000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
tulajdonában vagy működtetésében lévő vízi közművek üzemeltetése során felmerülő irányítástechnikai és
elektromos hibák diagnosztizálása, az üzemzavarok elhárítása folyamatos készenlét fenntartása mellett.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 45000000 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 keretében a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő
Részvénytársaság tulajdonában vagy működtetésében lévő vízi közművek üzemeltetése során felmerülő
irányítástechnikai
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50710000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Középső Régió a dokumentációban meghatározottak
szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
tulajdonában vagy működtetésében lévő vízi közművek üzemeltetése során felmerülő irányítástechnikai és
elektromos hibák diagnosztizálása, az üzemzavarok elhárítása folyamatos készenlét fenntartása mellett:
Középső-Régió
Keretösszeg: 35.000.000,- Ft
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés teljes futamideje alatt irányítástechnikai és elektromos
rendszerek javítása , felmerülő hibák, üzemzavarok diagnosztizálása, elhárítása továbbá, a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt.tulajdonában vagy működtetésében lévő ingatlanok és építmények elektromos
javítására, felmerülő mechanikai hibák, üzemzavarok elhárítása a folyamatos üzembiztonság fenntartására
folyamatos készenlét fenntartása mellett a keretösszeg kimerüléséig.
A részletes feladat leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező 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
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér 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: 35000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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: Vállalkozási szerződés keretében a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő
Részvénytársaság tulajdonában vagy működtetésében lévő vízi közművek üzemeltetése során felmerülő
irányítástechnikai
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50710000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Állami Főművek
a dokumentációban meghatározottak szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
tulajdonában vagy működtetésében lévő vízi közművek üzemeltetése során felmerülő irányítástechnikai és
elektromos hibák diagnosztizálása, az üzemzavarok elhárítása folyamatos készenlét fenntartása mellett az
Állami Főművek
Keretösszeg: 10.000.000,- Ft
A nyertes ajánlattevő kötelezettsége a szerződés teljes futamideje alatt irányítástechnikai és elektromos
rendszerek javítása,felmerülő hibák, üzemzavarok diagnosztizálása, elhárítása továbbá, a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt.tulajdonában vagy működtetésében lévő ingatlanok és építmények elektromos
javítására, felmerülő mechanikai hibák, üzemzavarok elhárítása a folyamatos üzembiztonság fenntartására
folyamatos készenlét fenntartása mellett a keretösszeg kimerüléséig.
A részletes feladat leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező 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
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér 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: 10000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus 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 nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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: Mind a két 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 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 vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő
megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot
a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
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:
Mind a négy 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.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
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: Valamennyi rész vonatkozásában:
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 egységes európai közbeszerzési dokumentum (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) bekezdés 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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek

megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek az alábbiak szerint:
P1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) c) és 19. §
(5) bekezdés alapján az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés
b) pontja alapján csatolni kell az előző 3 lezárt üzleti évről szóló ajánlattevő saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban
nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, a pénzügyi-gazdasági
alkalmasságát - a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés alapján - a közbeszerzés tárgyából
származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének
ideje alatt (azaz a működése megkezdésétől az ajánlati felhívás közzétételének időpontjáig) a
közbeszerzés tárgyából (vízi közművek irányítástechnikai és elektromos hibáinak diagnosztikája,
hibajavítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja
- az 1. rész vonatkozásában összesen a 26 250 000 HUF-ot,
- a 2. rész vonatkozásában összesen 7.500.000 HUF-ot
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P1-P2 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 a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7)
bekezdésére.P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának (vízi közművek irányítástechnikai
és elektromos hibáinak diagnosztikája, hibajavítása) nettó árbevétele
az 1. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 26 000 000 HUF-ot,
a 2. rész vonatkozásában összesen nem éri el a 7 500 000 HUF-ot,
P/2) Ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az
adózott eredménye a felhívás megküldését megelőző 2 lezárt üzleti év egyikében sem volt pozitív
vagy nulla.
Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P1 pont vonatkozásában együttesen is
megfelelhetnek, a P2 pont vonatkozásában elegendő, ha közülük egy megfelel.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak
szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján 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.
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. 1. § (1)
bekezdése 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)
bekezdés 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 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően
kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az
alábbiak szerint:
M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.)
Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónap hónapban teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett
legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáiról, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet
22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés
a)-b) pont szerinti nyilatkozatnak , illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a teljesítés
idejét (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás vagy
szolgáltatás tárgyát, valamint mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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. A Kbt. 140. § (9) bekezdése 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 ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek - a megnevezésével,végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;
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) Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja
alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség
leírását tartalmazó nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének
megjelölésével.Folyt. VI.4.3.pontba
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1). Mind a két közbeszerzési rész vonatkozásában:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven
belül megkezdett,olyan víziközművek (2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. pont) részére nyújtott
közbeszerzés tárgya szerinti referenciával, melynek értéke nem éri el a
az 1. rész vonatkozásában összesen legalább nettó 26 000 000 Ft
a 2. rész vonatkozásában összesen legalább nettó 7 500 000 Ft
A megfelelés több referenciával is igazolható.Egy referencia több rész vonatkozásában is
bemutatható.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz az átadás-átvétel napja, erre az
időszakra esik. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapot ajánlatkérő
a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. M2) Mind a két közbeszerzési rész
vonatkozásában:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a
teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
1/ legalább 1 fő felsőfokú irányítástechnikai szakirányú képzettséggel, valamint ipari, automatizálási
-, vezérléstechnikai, méréstechnikai ismeretekkel, valamint PLC programozási, automatizálási,
vezérléstechnikai területen szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
-

- 2/.legalább 2 fő villanyszerelővel, akik rendelkeznek a víziközművek elektromos berendezései hiba
elhárításában vagy egyéb ipari, gyártóipari környezetben elektromos berendezések, gyártógépek
hiba elhárításában szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.
Egy szakember több részben is bemutatható.
M3) Mind a két rész tekintetében
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
a teljesítéshez szükséges alább felsorolt eszközökkel,:
a) SIEMENS eszközök programozásához szükséges eszközök:- Siemens Field PG vagy ezzel
egyenértékű laptop szoftverekkel (TIA Portal, Step7 v5.5, Microwin 4.0, WinCC, Step5, LOGO
fejlesztő programokkal: MPI, PPI, Profibus illesztő modulokkal.)b) SCHNEIDER eszközök
programozásáshoz szükséges eszközök: Szoftvekrek: Somachine, Twidosuite, Unity, Concept,
Contínium, Zelio -Hardverek: USB -RS485 átalakító és illesztő kábelek PLC-hez, c) OMRON
eszközök programozásáshoz szükséges eszközök: CX programer, Syswin, ZEN és programozó
adapterek d) SIA eszközök programozásáshoz szükséges eszközök, PG5 és programozó
adapterek e) Frekvenciaváltókhóz és lágyindítókhoz szükséges eszközök: -ABB drive konfiguráló
prg és programozó kábelek,- Danfoss drive konfiguráló prg (MCT 10) és programozó kábelek,
Schneider drive konfiguráló prg (SoMove) és programozó kábelek, - Procon drive konfiguráló prg és
programozó kábelek Folyt.VI.4.3.pontban
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 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. A megállapított ellenérték fix összegű egységár, vagy átalányár, mely magyar forintban (HUF) értendő.
Az árak az általános forgalmi adón (ÁFA) kívül tartalmaznak minden, a szolgáltatással kapcsolatos adót,
vámot, illetéket, járulékfizetési kötelezettséget, árfolyamkockázatot, a szállítási, rakodási és biztosítási
díjat, kiszállási és a minőségi/garanciális/jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket, a
szükséges import és export engedélyek beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket, anyagköltséget,
munkadíjat illetve, minden költséget, ami a komplettséghez és a rendeltetésszerű hibátlan működéshez
hozzátartozik.
Az elszámolás a 2007.évi CXXVII. tv 58. §-a alapján határozott időre szólónak minősül
3. Az ellenérték a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ (3) bek
szerint, átutalással kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155 (1) bek figyelembe vételével.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (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:
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
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: 2018/05/23 (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: 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) bekezdés szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint.
Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint.
Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés 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 elektronikus úton - figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- a kozbeszerzes@ratkynet.hu
címre kell megküldeni.
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 10 pont.
A módszer ismertetése, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás
Késedelmi kötbér: egyenes arányosítás
A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:
késedelmi kötbér: 3%/nap
A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati
elem nem lehet: késedelmi kötbér: 1 %/nap
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) bekezdése 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) bekezdés alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
7. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a
Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
8. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
9. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a
közbeszerzési dokumentum szabályozását.
10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek
kell viselnie.
11. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A
hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
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: Irányadóak a
Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései.Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésére.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.
f) Mérőeszközök programozásához szükséges eszközök:USB HART modem és műszerspecifikus
szoftverek, mobil tápegységek g) Egyéb szükséges eszközök: TruRMS multiméter, TruRMS
lakatfogó, Mobil oszcilloszkóp, WSCAD vagy EPLAN tervező szoftverek.Az alkalmasság igazolása
tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései.Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.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 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:
2018/04/14 (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

Fővárosi Vízművek Zrt. (6028/2018)
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: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében
Hivatkozási szám: KE-60/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Teljes Ellátás Alapú Szerződés keretében történő villamos energia adásvétele - összesen 88 000 000
kWh + 10.000.000 kWh opcionális mennyiségben - kis- és középfeszültségen vételező, a Közbeszerzési
Dokumentumok szerinti telephelyek részére, 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra.
A szerződés az FV Zrt. és az Eladó közös megegyezésével további egy évre (2020. december 31. napjáig)
azonos egységár alkalmazásával, további 88 000 000 kWh + 10.000.000 kWh opcionális mennyiségre

meghosszabbítható. A meghosszabbítás szándékát az FV Zrt. írásban, legkésőbb 2019. augusztus 31.
napjáig jelezheti az Eladó felé.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 1.326.920.000 (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 - 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: Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye és Ajánlatkérő telephelyei a
Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírásában foglalt telephelyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során Teljes Ellátás Alapú Szerződés keretében történő villamos
energia adásvételére kis- és középfeszültségen vételező, a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti
telephelyek részére, 2019. január 01-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra kíván szerződést kötni.
A szerződött villamos energia alapmennyisége: 88 000 000 kWh
Opcionális rész (az alap villamosenergia-mennyiség felett): 10 000 000 kWh
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alap villamosenergia-mennyiség felett 10.000.000 kWh.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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)bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot jelen közbeszerzési
eljárásbannem alkalmazta.
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 247 - 520939
(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: Villamosenergia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés
keretében
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
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
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)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1.245.580.000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1.326.920.000
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 tárgyi eljárásban alkalmazott értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbb ajánlatot az
E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 24765648-2-44)
nyújtotta be. Ajánlattevőkizáró ok hatálya alatt nem áll, az alkalmassági követelményeknek megfelelt,
az ajánlati felhívásban,közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt
előírásoknak megfelelt.
A közbeszerzési eljárás ajánlattevői:
1.
Név: E.ON Energiakereskedelmi Kft.
székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
adószám: 24765648-2-44
2.
CEZ Magyarország Kft.
székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
adószám: 12520670-2-44
3.
NKM Áramszolgáltató Zrt.
székhely: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.
adószám: 10734441-2-44
4.
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
adószám: 12928130-2-44
5.
MVM Partner Zrt.
székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
adószám: 12898019-2-44
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. 148-150. §
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:
2018/04/14 (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
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)

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6022/2018)
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: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szél István - csoportvezető
Telefon: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Átrakógépek ABOS2 és FBOS2 kategóriának való megfeleltetése céljából engedélyezési
eljárásra alkalmas kiviteli tervek készítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71334000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Átrakógépek ABOS2 és FBOS2 kategóriának való megfeleltetése céljából engedélyezési eljárásra alkalmas
kiviteli tervek készítése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 309922080 (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: Átrakógépek ABOS2 és FBOS2 kategóriának való megfeleltetése céljából engedélyezési
eljárásra alkalmas kiviteli tervek készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks,
hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A V213R típusú átrakógépek (Átrakógépek) ABOS2 és FBOS2 kategóriának való megfeleltetése céljából
engedélyezési eljárásra alkalmas kiviteli tervek készítése és szállítása, valamint az Átrakógépek (2 db)
átalakítási engedélyének megszerzéséhez szükséges engedélyezési dokumentáció elkészítése és szállítása
a következők szerint:
• Hatósági engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervek elkészítése átrakógépenként külön kötetben, szakági
bontásban, műszaki leírással valamint munkavédelmi és minőségbiztosítási tervfejezettel:
• Gépészeti
• Építészeti és tartószerkezeti
• Villamos és irányítástechnikai
• Szoftver
• A szakági tervekhez árazatlan és árazott költségvetési kiírás készítése
• A szoftver kiviteli tervekhez a programozható rendszerek védelmére vonatkozó kockázatelemzés és a
védelem megvalósulását igazoló elemzés elkészítése, valamint a programozható rendszer védelmi zónába
sorolása
• Az idegen anyag bekerülése elleni védelem megvalósításához idegen anyag kizárási (FME) terv és
kockázatelemzés elkészítése
• Üzembe helyezési munkaprogramok, előzetes kezelési és karbantartási utasítások elkészítése
• ABOS 2 és ABOS 3 besorolású, kereskedelmi forgalomban kapható, beszerzési engedéllyel nem
rendelkező termékekre beszerzési engedélyezési dokumentációk elkészítése
• ABOS 2 és ABOS 3 besorolású, kereskedelmi forgalomban nem kapható, gyártási engedéllyel nem
rendelkező termékekre gyártási engedélyezési dokumentációk elkészítése
• Előzetes organizációs terv (ütemterv) készítése
(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 Az engedélyezésre alkalmas tervek átadás - átvétele a szerződéstervezet
8.2. pontjában meghatározott 2. részteljesítési határidő előtt napokban megadva 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 130 - 266581
(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: Átrakógépek ABOS2 és FBOS2 kategóriának való
megfeleltetése céljából engedélyezési eljárásra alkalmas kiviteli tervek készítése
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:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kőbányai út 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail: ganz@ganz-eem.com
Telefon: +36 18725800
Internetcím(ek): (URL) http://ganz.info.hu
Fax: +36 18725801
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 289000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 309922080
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 nyertes ajánlattevő adószáma: 10806481-2-42
A nem nyertes ajánlattevő neve: A V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk:
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Villamos- és irányítástechnika, szoftver szakterület
Az alvállalkozók bevonásával történő teljesítés értéke, aránya nem ismert.
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:
2018/04/14 (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
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)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6283/2018)
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: 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 (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tarjáni Kéttannyelvű, Petőfi Sándor (Bálint Sándor telephely),Weöres Sándor,Tabán,Bonifert
Általános Iskolaenergetikai korszerűsítése 5 részajánlati körben
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:
Átalányáras vállalkozási szerződés keretében Szeged, Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola, Petőfi Sándor
Általános Iskola Bálint Sándor telephely, Weöres Sándor Általános Iskola, Tabán Általános Iskola, Bonifert
Általános Iskola energetikai korszerűsítése 5 részajánlati körben.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (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 - 2984 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 038 - 082066
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2018/02/21 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/24 (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: 2018/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/24 (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást határidőben nem tudta megadni, továbbá
ajánlatkérő a kérdések megválaszolása eredményeképpen a közbeszerzési dokumentáció részét
képező árazatlan költségvetést módosította, a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontjára tekintettel az
ajánlattételi határidőt ismételten módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (6394/2018)
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: 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. Szopka Zsolt
Telefon: +36 96769124
E-mail: gyms@szgyf.gov.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00010
jelű pályázat keretében
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:
1. rész:
10 db akadálymentes lakóépület teljes körű kivitelezése és 3 db épület bontása.
2. rész:
2 db foglalkoztató épület felújítása
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján
rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű
terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki
leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (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 - 2491 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 032 - 069215
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/13 (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: 11:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (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 tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/19 (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: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt a tárgyi eljárásban.
Az új ajánlattételi határidő: 2018. április 20. napja 12:30 óra.
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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (6396/2018)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szopka Zsolt
Telefon: +36 96769124
E-mail: gyms@szgyf.gov.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00005
jelű pályázat keretében
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:
1. rész:
6 db akadálymentes lakóépület teljes körű kivitelezése és 2 db épület bontása.
2. rész:
1 db Szolgáltató központ kialakítása (felújítás)
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján
rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal
egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű
terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki
leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (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 - 2488 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 032 - 069223
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/13 (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: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/19 (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: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt a tárgyi eljárásban.
Az új ajánlattételi határidő: 2018. április 20. napja 12:00 óra.
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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (6398/2018)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Giczi Tamás
Telefon: +36 704404392
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 82508137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008
jelű pályázat keretében
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:
1. rész:
12 db új lakóépület létesítése
2. rész:
Szolgáltató központ kialakítása, felújítása, energetikai korszerűsítése
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi
felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell
érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és
hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki
leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (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 - 2611 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 033 - 071125
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/14 (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: 2018/04/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/25 (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: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással összefüggésben módosítja a közbeszerzési
dokumentumokat, továbbá ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján módosítja az
ajánlattételi határidőt a tárgyi eljárásban. Az új ajánlattételi határidő: 2018. április 24. napja 11:00
óra.
Az eredeti ajánlattételi határidő (2018. április 03. napja 11:00) a TED 2018/S 061-134217
azonosítószámú korrigendummal módosításra került 2018. április 10. napja 11:00 órára, majd a
2018/S 071-156675 azonosítószámú korrigendummal módosításra került 2018. április 17. napja
11:00 órára. Erre tekintettel ezen utóbbi határidő kerül jelen korrigendummal módosításra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (6455/2018)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Zoltán
Telefon: +36 204252003
E-mail: kovacs.zoltan2@szgyf.gov.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2- 17-2017-00025
jelű pályázat 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) Rövid meghatározás:
1. rész:
Támogatott lakhatást biztosító 4 db új la kóház létesítése, 3 épület korszerűsítése a kiviteli dokumentációban
és az árazatlan
költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
2. rész:
A meglé vő építmények átalakítása, felújítása, korszerűsítése a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan
költségvetésben
foglaltaknak megfelelően.
Valamennyi rész tekinteté ben AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti,
hogy az AF-ben, és a
közbesz. dok.-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a
megnevezés alatt a „vagy
azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel
egyenértékű terméket és

hozzátartozó szolgáltatást elfogad AK.
A részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban, tételes, árazatlan
költségvetésben.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (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 - 2602 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 032 - 069208
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/13 (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: 13:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (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: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/25 (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: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő - a beérkező kiegészítő tájékoztatás kérésre figyelemmel - a Kbt. 52. § (4) bekezdésének
a) pontja alapján módosítja az ajánlattételi határidőt a tárgyi eljárásban.
Az eredeti ajánlattételi határidő - 03.04.2018 13:30 óra - a TED 2018/S 063-139198 azonosítószámú
korrigendummal módosításra került 10.04.2018 13:30 órára, majd a 2018/S 070-154500
azonosítószámú korrigendummal módosításra került 16.04.2018 13:30 órára. Erre tekintettel ezen
utóbbi határidő kerül jelen korrigendummal módosításra.
Az új ajánlattételi határidő: 2018. április 26. napja 13:30 óra.
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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (6148/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: 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: Bende-Engelhardt Judit titkársági referens
Telefon: +36 66523800-3862
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Békéscsaba Város közigazgatási területén közvilágítás üzemeltetése, karbantartása 2016-2019.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50232000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Békéscsaba Város közigazgatási területén közvilágítás üzemeltetése, karbantartása 2016-2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50232100-1

További tárgyak:
50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Békéscsaba Közigazgatási területén a közvilágítási hálózat (köz-, tér- és díszkivilágítás) elemeinek
üzemeltetése, karbantartása, felügyelete és ellenőrzése.
Ajánlattevő feladata:
- A közvilágítás napi be- és kikapcsolásának vezérlése a közvilágítási naptár szerint.
- A közvilágítási hálózat tér- és díszkivilágítási berendezések elemeinek üzemeltetése és kötelezettség
vállalás az üzemeltetéskor 97 %-os üzemkészség biztosítására.
- A Megrendelő általi, a saját hibafelderítési és harmadik személy (pl. lakosság) közvilágítási
hibabejelentéseinek fogadása és rögzítése a szerződésben rögzített élőhangos, élőszemélyes
telefonszámon és elektronikus formában egyaránt napi 24 órában.
- Tevékenységéről havi és éves beszámoló küldése Ajánlatkérő részére az előírt tartalommal.

- Ajánlattevő köteles évente egy alkalommal (tárgyév augusztus 31-ig) bejárni a teljes közvilágítási hálózatot,
saját hibafelderítést végezni.
Részletesen a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 001 - 000932
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Békéscsaba Város közigazgatási
területén üzemelő közvilágítási hálózat (köz-, tér- és díszkivilágítás) elemeinek üzemeltetésére,
karbantartására, felügyeletére és ellenőrzésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Démász Zrt. ( közös ajánlattevők képviselője)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klauzál tér 9.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.edfdemasz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ( tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.edfdemaszhalozat.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 144789936 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2018.03.27.
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. §-ában
foglaltak 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:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

50232000-0
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50232100-1

További tárgyak:
50232110-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba Város közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Békéscsaba Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat (köz-, tér- és díszkivilágítás)
elemeinek üzemeltetése, karbantartása, felügyelete és ellenőrzése 1.1.2016. és 31.12.2019. közötti
időszakban vállalkozási szerződés keretében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 149403933
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NKM Áramszolgáltató Zrt. (közös ajánlattevők képviselője)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klauzál tér 9.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft. (tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. sgt. 68.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A Szerződés 5. pontjára figyelemmel a Vállalkozó jogosult az üzemeltetési és karbantartási
havi átalánydíjat évente a megelőző évi lámpatest állomány darabszám, valamint az előző naptári év
KSH (januári gyorsjelentés) szerinti fogyasztói árindex változásának (2017-ben 2,4%) megfelelően
módosítani.
A felek megállapítják, hogy 2018. január 1-től a Megrendelő az alábbi havidíjat köteles megfizetni a
Vállalkozó részére: nettó 3.208.802,- Ft hó.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint a Megbízott
jogosult az aktív elemek üzemeltetési és karbantartási átalánydíját évente egyszer módosítani a
megelőző évi lámpatest fajtája és mennyisége alapján (éves beszámolóban rögzített december
31-i állapot), valamint az előző naptári év KSH (januári gyorsjelentése) szerinti fogyasztói árindex
változásának megfelelően.
A harmadik emelés időpontja szerződés szerint 2018. év januári 1-től lép érvénybe az éves
beszámolóban rögzített december 31-i állapot, valamint az előző naptári év KSH (januári
gyorsjelentése) szerinti fogyasztói árindex változásának megfelelően.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 144789936 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 149403933 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nemzetgazdasági Minisztérium (5428/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK18269
Postai cím: József nádor tér 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Juhász Nikolett
Telefon: +36 17957615
E-mail: nikolett.juhasz@ngm.gov.hu
Fax: +36 15502147
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A SZEMIR informatikai rendszer továbbfejlesztése és supportja vállalkozási szerződés alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212781-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A SZEMIR informatikai rendszer továbbfejlesztése és supportja vállalkozási szerződés alapján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212781-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A SZEMIR informatikai rendszer továbbfejlesztése és supportja megvalósítását.
A rendszer továbbfejlesztése keretében a Vállalkozó feladatát képezi a rendszer fejlesztői tesztelése, a
rendszer tesztelési és oktatási környezetbe történő telepítése, illetve a rendszer fejlesztés dokumentálása
(specifikáció, rendszerterv (LRT/FRT), felhasználói kézikönyv, telepítési leírás, üzemeltetési kézikönyv) és a
forráskód (kommentezve, fordítható formában) átadása is. Mindezeken túlmenően Vállalkozó kötelezettséget
vállal arra, hogy a Megrendelő részére oktatást tart, a rendszer Megrendelő általi tesztelését koordinálja,
valamint az országos telepítés során támogatási feladatokat lát el a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 118 - 237519
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: NGM_SZERZ/158/2017 Rész száma: Elnevezés: A SZEMIR informatikai rendszer
továbbfejlesztése és supportja vállalkozási szerződés alapján
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MODUL INFO Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Homoktövis utca 101-103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: HU
E-mail: modulinfo@modulinfo.hu
Telefon: +36 17860505
Internetcím(ek): (URL) http://www.modulinfo.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 100000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma: 14014037-2-41
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/jogorvoslat/
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),
(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 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/jogorvoslat/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

72212781-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212781-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SZEMIR informatikai rendszer továbbfejlesztése és supportja megvalósítását.
A rendszer továbbfejlesztése keretében a Vállalkozó feladatát képezi a rendszer fejlesztői tesztelése, a
rendszer tesztelési és oktatási környezetbe történő telepítése, illetve a rendszer fejlesztés dokumentálása
(specifikáció, rendszerterv (LRT/FRT), felhasználói kézikönyv, telepítési leírás, üzemeltetési kézikönyv) és a
forráskód (kommentezve, fordítható formában) átadása is. Mindezeken túlmenően Vállalkozó kötelezettséget
vállal arra, hogy a Megrendelő részére oktatást tart, a rendszer Megrendelő általi tesztelését koordinálja,
valamint az országos telepítés során támogatási feladatokat lát el a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A Vállalkozó feladatává vált továbbá a SZEMIR rendszeren alapuló hatósági nyilvántartás funkció teljes körű
megvalósítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 109900000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MODUL INFO Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Homoktövis utca 101-103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: HU
E-mail: modulinfo@modulinfo.hu
Telefon: +36 17860505
Internetcím(ek): (URL) http://www.modulinfo.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)

VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A Szerződés korábbi, első módosítása során a végső teljesítési határidő 2018. május 31.
napjáról 2018. július 15. napjára módosult.
Jelen - 2018. március 13. napján kelt - módosítás keretében a Szerződésben foglalt feladat - az
ellenérték növekedése mellett - kiegészül egy további részfeladat ellátásával (figyelemmel a Kbt.
141. § (2) bekezdésében foglaltakra).
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Szerződés alapján a Vállalkozó feladata, hogy a hatósági
nyilvántartás internetre történő publikálását megoldja oly módon, hogy a jelenlegi internetes kereső
rendszer megmaradjon.
Az egyeztetések során azonban megállapítást nyert, hogy a hatósági nyilvántartási rendszer nem
megfelelő fejlesztése okán a két rendszer illeszkedése a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése
esetén sem megvalósítható.
Fentiekre tekintettel szükségessé vált a SZEMIR rendszeren alapuló hatósági nyilvántartás funkció
teljes körű megvalósítása, ezáltal pedig a szerződés módosítása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 100000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 109900000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (6147/2018)
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: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05071
Postai cím: Keleti Károly utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálmai Réka
Telefon: +36 13369121
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nebih.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
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.juratio.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: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Pető Koppány
Telefon: +36 12880707
E-mail: kpeto@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nebih.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti Károly u. 24., Gazdasági Elnökhelyettes titkársága I. emelet 124
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pálmai Réka
Telefon: +36 13369121
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nebih.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
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: Élelmiszerbiztonság
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ragadós száj- és körömfájás vírus adott típusából tisztított, koncentrált antigén előállítása,
tárolása, megrendelés esetén kész vakcina szállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85200000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ragadós száj- és körömfájás vírus adott típusából tisztított, koncentrált antigén előállítása, tárolása,
megrendelés esetén kész vakcina szállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Ragadós száj- és körömfájás vírus O Panasia-2 vagy azzal egyenértékű típusból tisztított,
koncentrált antigén előállítása, tárolása, megrendelés esetén kész vakcina szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85200000-1

További tárgyak:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (1107 Budapest, Szállás u. 8.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) vírus O Panasia-2 vagy azzal egyenértékű típusból tisztított,
koncentrált antigén előállítása a szerződéskötéstől számított maximum 120 napon belül (ajánlattevő erre
az időtartamra kedvezőbb megajánlást is tehet), az antigén folyamatos, vállalkozónál történő, legalább
mínusz 100 C°-on való tárolása, állandó készenlét (antigén bank üzemeltetése), hogy megrendelés esetén 6
munkanap alatt leszállítsa a kész vakcinát a tárolt antigén koncentrátumból.
Mennyiség: 125.000 adag vakcin a gyártásához elegendő antigén koncentrátum.
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: 64 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 80
2. Az 5 éves tárolási időszak lejárata után a megmaradt antigén készlet visszavásárlásának ellenértéke
(nettó Ft/ 1000 adag) súlyszám:30
3. Teljesítési határidő - az antigén előállítása és ellenőrzése a szerződéskötéstől számítva (min. 60 nap maximum 120 nap) súlyszám:10
II.2.1)
Elnevezés: Ragadós száj- és körömfájás vírus A/ASIA/G-VII típusból tisztított, koncentrált antigén előállítása,
tárolása, megrendelés esetén kész vakcina szállítása
Rész száma: 2

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

Kiegészítő szójegyzék

85200000-1

További tárgyak:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (1107 Budapest, Szállás u. 8.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) vírus A/ASIA/G-VII típusból tisztított, koncentrált
antigén előállítása a szerződéskötéstől számított maximum 120 napon belül (ajánlattevő erre az időtartamra
kedvezőbb megajánlást is tehet), az antigén folyamatos, vállalkozónál történő, legalább mínusz 100 C°-on
való tárolása, állandó készenlét (antigén bank üzemeltetése), hogy megrendelés esetén 6 munkanap alatt
leszállítsa a kész vakcinát a tárolt antigén koncentrátumból.
Mennyiség: 125.000 adag vakcina gyártásához elegendő antigén koncentrátum.
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: 64 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 80
2. Az 5 éves tárolási időszak lejárata után a megmaradt antigén készlet visszavásárlásának ellenértéke
(nettó Ft/ 1000 adag) súlyszám:30
3. Teljesítési határidő - az antigén előállítása és ellenőrzése a szerződéskötéstől számítva (min. 60 nap maximum 120 nap) súlyszám:10
II.2.1)
Elnevezés: Ragadós száj- és körömfájás vírus ASIA 1 Shamir típusból tisztított, koncentrált antigén
előállítása, tárolása, megrendelés esetén kész vakcina szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85200000-1

További tárgyak:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (1107 Budapest, Szállás u. 8.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) vírus ASIA 1 Shamir típusból tisztított, koncentrált
antigén előállítása a szerződéskötéstől számított maximum 120 napon belül (ajánlattevő erre az időtartamra
kedvezőbb megajánlást is tehet), az antigén folyamatos, vállalkozónál történő, legalább mínusz 100 C°-on
való tárolása, állandó készenlét (antigén bank üzemeltetése), hogy megrendelés esetén 6 munkanap alatt
leszállítsa a kész vakcinát a tárolt antigén koncentrátumból.
Mennyiség: 125.000 adag vakcina gyártásához elegendő antigén koncentrátum.
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: 64 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

Értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 80
2. Az 5 éves tárolási időszak lejárata után a megmaradt antigén készlet visszavásárlásának ellenértéke
(nettó Ft/ 1000 adag) súlyszám:30
3. Teljesítési határidő - az antigén előállítása és ellenőrzése a szerződéskötéstől számítva (min. 60 nap maximum 120 nap) súlyszám:10
II.2.1)
Elnevezés: Ragadós száj- és körömfájás vírus SAT 2 Saud Arabia vagy azzal egyenértékű SAT 2 Eritrea
típusból tisztított, koncentrált antigén előállítása, tárolása, megrendelés esetén kész vakcina szállítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85200000-1

További tárgyak:
33694000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (1107 Budapest, Szállás u. 8.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) vírus SAT 2 Saud Arabia vagy azzal egyenértékű
SAT 2 Eritrea típusból tisztított, koncentrált antigén előállítása a szerződéskötéstől számított maximum
120 napon belül (ajánlattevő erre az időtartamra kedvezőbb megajánlást is tehet), az antigén folyamatos,
vállalkozónál történő, legalább mínusz 100 C°-on való tárolása, állandó készenlét (antigén bank
üzemeltetése), hogy megrendelés esetén 6 munkanap alatt leszállítsa a kész vakcinát a tárolt antigén
koncentrátumból.
Mennyiség: 125.000 adag vakcina gyártásához elegendő antigén koncentrátum.
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: 64 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 80
2. Az 5 éves tárolási időszak lejárata után a megmaradt antigén készlet visszavásárlásának ellenértéke
(nettó Ft/ 1000 adag) súlyszám:30
3. Teljesítési határidő - az antigén előállítása és ellenőrzése a szerződéskötéstől számítva (min. 60 nap maximum 120 nap) súlyszám:10
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 eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g-k), m) és q) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a
közbeszerzési eljárás során merül fel.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan meg kell neveznie a
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát.

Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés, a 17. § (1) és (2) bekezdés
és a Kbt. 67. § (4) bekezdése.
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: Az
alkalmassági követelmények valamennyi rész esetében:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdése alapján
ajánlattevőnek ismertetnie kell részenként az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb,
közbeszerzés tárgya (ragadós száj- és körömfájás vírus antigén bank fenntartására (antigén
koncentrátum előállítása, tárolása, megrendelés esetén kész vakcina gyártása és leszállítása a
megrendelőnek)) szerinti teljesítéseit, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdés és
befejezés év, hónap, nap, tól-ig bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége, a szerződés tárgyát és a szállítás mennyisége
(darab), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként
végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
arányban (százalékban) vett részt.
Irányadó a Kbt. 114. § (2) bek. és 67. § (1) bekezdése.
Irányadó továbbá a Kbt. 65. § (5)-(6)-(7) és (9) bekezdése, valamint a Kbt. 47. § (2) bekezdése.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. re ndelet 24. § (1)
bekezdés szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Folytatás a VI.4.3) pontban!!
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme: HUF, Megrendelő
fizetési kötelezettségét Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban 30
napon belül átutalással teljesít. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.
Késedelmi kötbér: a késedelmes en előállított és ellenőrzött antigén esetében 1%/ nap,
legfeljebb 10 %, késedelmesen legyártott és szállított vakcina esetében 5%/ nap, legfe ljebb 30 %, hibás
teljesítési kötbér:
hibásan szállított antigén illetve vakcina nettó ellenértékének 30%-a, meghiúsulási kötbér: 30%.
A szerződés biztosítékainak és a fizetési feltételek részletes leírását a szerződés-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
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: http://www.kozbeszerzes.hu/ (URL)

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 2018/05/03 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal,
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., I. em. 128. sz.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6)
bekezdése szerint.
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: 2018/05/03 (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:
(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.) Kiegészítés az I.3.) ponthoz: Hivatkozva a Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) kivételi
körébe tartozó küldeményekre, a postai úton benyújtott ajánlatokat a NÉBIH KÉR-kivétele ket fogadó
postafiókjába
szíveskedjenek küldeni, melynek címe: NÉBIH 1537 Budapest, Pf. 407. VÜI Beszerzési és
Közbeszerzési Osztály.
2.) A felhívást kiegészítő dokumentáció elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és
térítésmen t esen elérhető
a http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok menü pont alatt az ajánlattételi határidő lejáratáig,
igény esetén papíralapon
személyesen átvehető a JURATIO Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori út 34.) hétfőtőlcsütörtökig 9.00-16.00 óráig,
pénteken 9:00-14:00 óráig. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatba n
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
3.) Ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
4.) Ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szere peljen, a Kbt. 66. § (5)
bekezdése, valamint a 68. §
(4)
bek ezdése szerinti adatokkal: az ajánlattevő neve, székhelye, telefon- és adott esetben faxszáma,
e-mail címe, az értékelési
szempontok szerinti adatok. A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját az közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
5.) Ajánlathoz csatolni kell:
- eredeti nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan,
- nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) és a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vo natkozóan,
- nyilatkozat arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támoga tásáról szóló törvény
szerint mikro-,kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (Nemleges nyilatkozat is
csatolandó),
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot,
- nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. re ndelet 17. § (2) bekezdése szerint,
- az alkalmasság megállapítására szolgáló Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében a cégjegyzésre
jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási
címpéldányát vagy aláírás
mintáját,
- folyama tban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Nemleges nyilatkozat is
csatolandó),
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az
ajánlattevő, illetve a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat papír alapú példányával min
denben megegyezik és
jelszóvédelemmel nincs ellátva.
- Az ajánlatban csatolni kell EU tagállamból származó oltóanyag gyártóhelyi engedélyt, GMP
igazolást és a megajánlandó
termékre vonatkozó gyártási engedélyt.
- dokumentációban esetlegesen előírt eg yéb dokumentumokat.
6.) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem köt ki.
7.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § ( 4) bekezdésében meghatározottak szerinti szigorúbb
előírások: III.2.1. és VI.4.3. M/1. alpont alkalmassági követelménye.
8.) Irán yadó: közép-európai Budapesti idő, CET/CEST, magyar jog. Felhívás és a dokumentáció
közötti eltérés esetén a felhívás
irányadó. Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlást biztosít. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását
kizárja.
9.) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 21. § (2) és 113. § (5) bekezdés b) pont alapján folytatja le.
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.
A VI.3.) pont folytatása:
10.) Árfolyamok: Az eljá rás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánl ati
felhívás feladásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az
árbevétel tekintetében az érintett é v
utolsó napján, míg a referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyam az irányadó.
Az ajánlatban szereplő nem
magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a
kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni.
11.) Az ajánl ati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és
annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
12.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi
okot.

13.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a
részét(rész eit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
14.) Értékelés módszere: 1. Ajánlati ár: fordított arányosítás, 2. Az 5 éves tárolási időszak lejárata
után a megmaradt antigén
készlet visszavásárlásának ellenértéke (nettó HUF/1000 adag): egyenes arányosítás, 3. Teljesítési
határidő Az antigén előállítása
és ellenőrzése a szerződéskötéstől számítva (nap): arányosítás.
Pontszám alsó-felső határa: 0-100.
III.2.1.) folytatása:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Valamennyi rész esetében:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három évben
teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, részenként összesen legalább 90.000 adag
ragadós száj- és körömfájás
vírus antigén bank fenntartására (antigén koncentrátum előállítása, tárolása, megrendelés esetén
kész vakcina gyártása és
leszállítása a megrendelőnek) vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
referenciával.
A referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetőek.
Több részre történő ajánlattétel esetén a referenciakövetelmények összeadódnak.
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:
2018/04/14 (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
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)

Pécel Város Önkormányzata (6328/2018)
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: Pécel Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06148
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Pécel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szöllősi Ferenc polgármester
Telefon: +36 28452751
E-mail: hivatal@pecel.hu
Fax: + 36 28452755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pecel.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://eljarasok.imperialkft.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/80/it-1045kozetkeztetesi-szolgaltatasok-megrendelese (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
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó út 1-5., A. lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pap László, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 12053512
E-mail: pap.laszlo@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pecel.hu
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
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó út 1-5., A. lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pap László, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 12053512
E-mail: pap.laszlo@imperialkft.hu
Fax: +36 12053513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pecel.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: (IT-1045) közétkeztetési szolgáltatások megrendelése
Hivatkozási szám: IT-1045
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55500000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
közétkeztetési szolgáltatások megrendelése
Részajánlat nem tehető, mivel a szolgáltatás egységes és magas színvonala az ajánlatkérő (a továbbiakban:
AK) elemi érdeke. Alternatív ajánlat nem tehető.
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: (IT-1045) közétkeztetési szolgáltatások megrendelése
Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

55500000-5

További tárgyak:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: a PIOK és a PVOB székhelyén és telephelyein található,
a dokumentációban meghatározott intézmények Pécel város területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
közétk. szolg. nyújtása az alábbi mennyiségekben
I. bölcsődei, óvodai és iskolai étk. bizt. (teljesítési helyenként):
(1) 1-3 év, reggeli, 10041 adag/év
1-3 év, tízórai, 10041 adag/év
1-3 év, ebéd, 10041 adag/év
1-3 év, uzsonna, 10041 adag/év
(2) 7-10 év, tízórai, 11577 adag/év
7-10 év, ebéd, 36128 adag/év
7-10 év, uzsonna, 26357 adag/év
11-14 év, tízórai, 4841 adag/év
11-14 év, ebéd, 13309 adag/év
11-14 év, uzsonna, 4541 adag/év
(3) 7-10 év, tízórai, 38416 adag/év
7-10 év, ebéd, 54278 adag/év
7-10 év, uzsonna, 39510 adag/év
11-14 év, tízórai, 10057 adag/év
11-14 év, ebéd, 23698 adag/év
11-14 év, uzsonna, 5777 adag/év
(4) 4-6 év, tízórai, 12008 adag/év
4-6 év, ebéd, 11992 adag/év
4-6 év, uzsonna, 11162 adag/év
(5) 4-6 év, tízórai, 30972 adag/év
4-6 év, ebéd, 31407 adag/év
4-6 év, uzsonna, 29175 adag/év
(6) 4-6 év, tízórai, 18050 adag/év
4-6 év, ebéd, 18577 adag/év

4-6 év, uzsonna, 16450 adag/év
(7) 15-18 év, ebéd, 3936 adag/év
II. szociális étk. bizt.:
(8) 19-69 év, ebéd, 5327 adag/év
III. szünidei étk. bizt.:
(9) 3-18 év, ebéd, 2260 adag/év
IV. főzőkonyhák üzemeltetése (3 főzőkonyha összesen 472 m2 alapterületen)
V. étkező felújítása 65 m2 alapterületen kv alapján
AK a megadott mennyiségek (alapmennység) 20%-a mértékéig jogosult opcionális mennyiség
megrendelésére. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének
pillanatában. AK nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt
mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége.
A VI.4.3) pont folytatása:
Kizáró okok:
AT, AV és AI vonatkozásában: Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés; kizárás: Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti
esetekben
Alkalmas AT, ha:
P.1). adózott eredménye az AF feladását megelőző utolsó két lezárt üzleti év legalább egyikében nem volt
negatív; (a később létrejött gazdasági szereplők számára előírt, a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési
szolgáltatásból) származó nettó árbevétel mértéke 100 000 000 HUF)
P.2) az AF feladását megelőző utolsó két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából
(közétkeztetési szolgáltatásból) származó nettó árbevétele eléri évente a 100 000 000 HUF-ot;
M.1) az AF feladását megelőző 36 hónapban rendelkezik
M.1.1) legalább 1 db, közétkeztetési szolgáltatás tárgyú, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan
teljesített referenciával, ahol a szolgáltatás mennyisége elérte
az 1-3. éves korosztály esetében a 30 000 adagot,
a 4-6. éves korosztály esetében a 130 000 adagot,
a 7-10. éves korosztály esetében a 150 000 adagot,
a 11-14. éves korosztály esetében a 45 000 adagot,
a 15-18. éves korosztály esetében a 2 500 adagot,
a 19-69. éves korosztály esetében a 3 500 adagot.
M.1.2) legalább 2 db, főzőkonyha üzemeltetésére vonatkozó, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan
teljesített referenciával,
M.2) rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes
M.2.1) ISO 9001:2015 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal;
M.2.2) ISO 22000:2005 (vagy azzal egyenértékű) élelmiszer-biztonsági irányítási rendszertanúsítvánnyal;
M.2.3) ISO 14001:2015 (vagy azzal egyenértékű) környezetközpontú irányítási rendszertanúsítvánnyal;
M.2.4) ISO 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági rendszertanúsítvánnyal
vagy ezekkel egyenértékű intézkedéseinek részletes leírásával;
M.3. rendelkezik
M.3.1) legalább 1 fő szakács képzettséggel és legalább 60 hónap közétkeztetésben szerzett szakács
gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.3.2) legalább 1 fő diétás szakács képzettséggel és legalább 30 hónap közétkeztetésben szerzett diétás
szakács gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.3.3) legalább 1 fő legalább 60 hónap élelmezésvezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.3.4) legalább 1 fő felsőfokú vagy emelt szintű vendéglátó menedzser végzettséggel és legalább 60 hónap
gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/08/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) FAKSZ: Pap László, 00265
2.) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

3.) AK nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő (a továbbiakban: AT) részére gazdálkodó szervezet
létrehozását az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
4.) Ajánlati kötöttség: min. 30 nap.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok ig. módja:
AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (1)-(2) bek. szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá, ennek
keretében
• nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban (a továbbiakban: AF)
előírt kizáró okok hatálya alá;
• a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját külön nyilatkozattal kell igazolnia;
• az alvállalkozó (a továbbiakban: AV) és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet (a továbbiakban: AI) vonatkozásában AT-nek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a R. 12. § szerint is.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a
cégbíróság előtt.
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
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 szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)
Számlázás havonta utólag. AK előleget nem fizet.
Alkalmazott jogszabályok: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:155. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
késedelmi kötbér: a késedelmesen teljesített mennyiség értékének 20%-a/nap
hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített mennyiség értékének 20%-a/nap
meghiúsulási kötbér: 2 000 000 Ft
Részletes fizetési feltételek a dokumentációban.
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:
Legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bek. c) pont)

1. A nyersanyag normára von. %-os rezsiköltség (45)
2. A szolg. dietetikai minősége (30)
2.1. Étlapok min. (25)
2.2. Változatossági mutató (5)
3. Menüválasztás lehetősége a 15-18 éves korosztályban (5)
4. Szakemberek többlet gyak. (10)
4.1. Diétás szakács többlet gyak. (5)
4.2. Vendéglátó menedzser többlet gyak. (5)
5. Online létszámleadó felület megléte (10)
Adható pontszám: 1-100
Folyt. a VI.3)-ban.
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: 2018/05/03 (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
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A IV.1.11) pont folytatása:
Értékelés módszere: 1. fordított arányosítás, 2. pontkiosztás és egyenes arányosítás, 4. egyenes
arányosítás, 3. és 5. pontkiosztás.
A 4.1. alszempont esetében a további 36 hónap, a 4.2. alszempont esetében a további 60 hónap
és az azt meghaladó megajánlás a max. pontszámot kapja, más ajánlatok értékelési pontszámának
kiszámításánál azt AK 36, illetve 60 hónapként veszi figyelembe.
2.) Ajánlatok felbontása: 2018. május 3. napján 10:00 óra, Imperial Tender Kft., 1022 Budapest,
Bimbó út 1-5. A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László utca 2. felől); bontás Kbt. 68. § (1), (3),
(5)-(6) bek. szerint
3.) A minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági követelmények: P.1)-P.2), M.1)M.3)
4.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást a Kbt. 71. § (6) bek. 2.
mondata szerinti esetben.
5.) Benyújtandó nyilatkozatok:
Kbt. 66. § (2) bek. szerint (eredetiben aláírva)
Kbt. 66. § (4) bek. szerint
Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti
okirat is
nyilatkozat üzleti titokról (Kbt. 44. § (1) bek. szerint, nemleges tartalommal is) és szükség esetén a
Kbt. 44. § (1) bek. szerinti indokolás
nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bek-nek való megfelelésről
6.) Idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar fordítását is be kell nyújtani. AK az AT által
készített felelős (saját felelősségére készített) fordítást is elfogadja. Idegen nyelvű dokumentumok
benyújtása esetén AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell a fordítás és az eredeti dokumentum
tartalmának egyezőségéről, és az ajánlattevő ennek vonatkozásában vállalt felelősségéről.
7.) Ajánlati biztosíték: 5 000 000 Ft; érvényessége: az ajánlattételi határidő lejártától az ajánlati
kötöttség lejárta napján (lásd Kbt. 48. § (3) bek.) 24:00 óráig; formája: a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont
szerint; befizetés vagy átutalás: 10400494-50505156-57531192; igazolása az ajánlatban: befizetés
vagy átutalás esetén a tranzakció megtörténtét igazoló dokumentummal, a Kbt. 134. § (6) bek. a)
pont szerint más mód esetén eredeti dokumentummal, amelynek minimális tartalma: az eljárás TED
száma, AK - mint kedvezményezett - neve, címe.
8.) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban
megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2)
bek.).
9.) AT-nek az ajánlatában be kell nyújtani a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot.

10.) Az eljárással kapcs. valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
11.) Az ajánlatadással kapcs. felmerült minden költség AT-t terheli.
12.) AK fenntartja a jogot a Kbt. 131. § (4) bek-ben foglaltak alkalmazására.
13.) A közb. dok-ban nem szab. kérdések vonatkozásában a Kbt. és vh rendeleteinek előírásai
szerint kell eljárni.
14.) AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell közétkeztetési szolgáltatás
nyújtására kiterjedő, min. 50 000 000Ft/kár és min. 100 000 000 Ft/év fedezetet nyújtó szakmai
felelősségbiztosítással.
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. §
III.1.4) folyt.:
Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A R. 17. § (1) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására AK elfogadja, ha AT a
R. 7. § szerinti - korábbi közb. elj-ban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tart. AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt
információkat. Az EEKD-ban fogl. inf. valóságtartalmáért AT felel.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az alk. ig. módja:
Az alk. köv-nek való megfelelés előzetes ig-ra AT-nek a Kbt. 114. § (2) bek-ben foglaltak alapján nyilt kell benyújtani. Ha az előírt alk. köv-nek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani AI részéről az alk. köv-nek való megfelelés előzetes ig-ra von. nyil-t.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alk. köv-nek való megfelelés igra szolgáló dok-t elegendő ennek során benyújtani.
AK-i felhívásra történő részletes ig. módja:
P1. AT ig. alk-t a R. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója „eredménykimutatás” részének benyújtásával (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) az AF felad. napját megelőző utolsó 2 lezárt
üzleti évre egysz. más-ban;
A R. 19. § (2) bek. alk. esetére a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt (a közb.
tárgyából, azaz közétkeztetési szolgáltatásból szárm.) árbev. mért. nettó 100 000 000 Ft
A R. 19. § (3) bek. alkalmazható.
P2. AT ig. alk-t a R. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az AF feladását megelőző utolsó 2
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatásból)
származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtásával.
M1. AT a R. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ig. alk-t az AF felad. napjától (lásd AF VI.5)) visszafelé
számított megelőző 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgya (közétkeztetési szolgáltatás) szerinti
szolg. ismertetésével a R. 23. §-ában írt módon.

AK csak az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 éven belül megkezdett és
az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 éven belül befejezett szolg-t veszi
figyelembe.
A ref.ig-t egyszerű másolatban, a nyil-t cégszerűen aláírva kell benyújtani.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 140. § (9) bek-ben foglaltakra.
M2. AT a R. 21. § (3) bek. c) pontja szerint ig. alk-t min.bizt. intézkedéseiről más szervezet által
végzett vizsgálattal; nyújtsa be bármely nemzeti rendszerben akkr. szervezet által kiállított ISO
9001:2015 min.ir., ISO 22000:2005 élelm-bizt. ir., ISO 14001:2015 körny-közp. ir. és ISO 28001:2008
mh eg-véd. és bizt. (vagy ezekkel egyenértékű) rendszertan-t, vagy a min. bizt. érdekében tett,
ezekkel egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékait.
M3. AT a R. 21. § (3) bek. b) pontja szerint ig. alk. azon szakemberek végz-nek, szakmai
tapasztalatának ism., akiket be kíván vonni a telj-be; nyújtson be nyil-t a telj-be bevonni kívánt
szakemberről; az ajánlatban be kell nyújtani továbbá
• a megnev. szakemberek végz-t ig. dok. másolatát,
• a megnev. szakemberek szakmai önéletrajzát, amelyből az alk. köv-ben meghat. területen
megszerzett gyak. időtart. megállapítható,
• a megnevezett szakemberek által aláírt nyíl-t a szerz. telj-ben való személyes részvételről.
A kizáró okokat és az alkalmasság minimumkövetelményeit lásd a II.2.4) pontban.
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:
2018/04/14 (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
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 Testgyakorlók Köre Budapest (6417/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosítószám: AK21872
Postai cím: Salgótarjáni út 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György, MTK Kiemelt Beruházások Projekt Igazgató
Telefon: +36 302780886
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://mtk.hu/dokumentum/Kozbeszerzes/uzemeltetesi-szakerto (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz 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: Peterdi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László u. 3/c, 3. ajtó (bejárat a Mór u. felől)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Peterdi Anikó
Telefon: +36 17873280
E-mail: peterdi.aniko@t-online.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Új Hidegkuti Nándor Stadion

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Salgótarjáni út 12-14., I. emelet I.1.14 tárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csajkás Tamás
Telefon: +36 14872539
E-mail: csajkas.tamas@mtk1888.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.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
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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: JÓZSEFVÁROSI SPORTPÁLYA UDVAR ÜZEMELTETÉSI SZAKÉRTŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSA
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

85312320-8

II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: JÓZSEFVÁROSI SPORTPÁLYA UDVAR ÜZEMELTETÉSI
SZAKÉRTŐJÉNEK KIVÁLASZTÁSA
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: JÓZSEFVÁROSI SPORTPÁLYA UDVAR ÜZEMELTETÉSI SZAKÉRTŐJÉNEK
KIVÁLASZTÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85312320-8

További tárgyak:

92610000-0
71311000-1
71248000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest VIII., Kőbányai út és Salgótarjáni út által szegélyezett tömb, a volt
Józsefvárosi pályaudvar jelenleg funkciótlan területének mintegy 7,5 hektáron fekvő területe,
amelynek önálló ingatlanná történő kialakítására irányuló egyesített telekalakítási eljárás
folyamatban van
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (Játékok) megrendezéséhez
szükséges intézkedésekről szóló 1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat (Korm. hat) értelmében a Játékok
megfelelő infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében döntött a Játékok egyik helyszíne
a Józsefvárosi pályaudvar jelenleg funkció nélküli területe. A helyszín a Játékok idején a szabadtéri
sportpályák többségét biztosítja, majd az utóhasznosítás során utánpótlás-nevelést szolgáló létesítményként
működik. A szabadtéri pályák és egyéb szabadtéri funkciók zöldterülete meghaladja a 38.000 m2-t. A
szabadtéri pályák kiszolgálására legalább 5000 m2 területű épített infrastruktúra létesül, hagyományos
és megújuló energiaforrások együttes rendszerére épülve, amelynek üzemeltetését Ajánlatkérő épület
digitalizációs rendszerre támaszkodva kívánja megszervezni. A Korm. hat alapján a helyszín fejlesztésének
terveztetési feladatait az MTK végzi, továbbá a Korm.hat. 11. pontja alapján a Beruházás megvalósítását
követően az érintett ingatlan és a Beruházás vagyonkezelői (üzemeltetői) jogának várományosa. Jelen
beszerzés olyan szakértői tevékenység ellátására irányul, amelynek lényege az üzemeltetési szempontok
képviselete a Józsefvárosi Sportpálya Udvar (a továbbiakban: Létesítmény) tervezése és kivitelezése során
a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével és a nagy értékű állami tulajdon megfelelő színvonalú
üzemeltetésének előkészítése.
A megbízás célja, hogy a Játékok, illetve a későbbi üzemeltetés a lehető leggazdaságosabban,
leghatékonyabban és a leendő felhasználók megelégedésére történhessen.
A Létesítmény kivitelezése várhatóan 2018. júniusában kezdődhet és 2019. július 15-ig fejeződik.
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 beszerzés az alábbi feladatokat foglalja magába:
1. A tervezés és a kivitelezés során az üzemeltetési és a hasznosítási szempontok megjelenítése a
koordináció során.

2. A Játékok során megvalósuló üzemeltetés támogatása, kiemelten a nemzetközi esemény színvonalához
igazodó biztonsági, zöldfelület-karbantartói, takarítási, sportpálya-felkészítési, gépészeti feladatok
vonatkozásában.
3. A későbbi üzemeltetési struktúra kialakítása, és segítség az üzemeltető kiválasztásához, a szükséges
dokumentációk (Üzemeltetési Kézikönyv, Kockázatelemzés, eljárási műszaki leírás, stb.) elkészítése.
Az egyes feladatok részletes és teljes műszaki tartalmát 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 alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő
min.BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, 10
2 aki rendelkezik épület digitalizációs tanácsadásban 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik (igen/
nem)
3 AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki
diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, 10
4 aki legalább 3.500 m2 nagyságú létesítmény vonatkozásában üzemeltetési kockázat elemzést
végzett (igen/nem)
5 AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki
diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, 10
6 aki az üzemeltetés aktuális jogszabályai összegyűjtésében, feldolgozásában részt vett nyilvános
adatbázis létrejöttéhez, v. külső harmadik fél részére jelen felhívás feladását megelőző 36 hóban (i/
n)
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Mindösszesen Megbízási díj-nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ 1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://mtk.hu/dokumentum/
Kozbeszerzes/uzemeltetesi-szakerto 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 36 1 870-8358 fax számra, vagy a peterdi.aniko@t-online.hu e-mail címre, vagy
postai úton a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest a postázási cím: 1141 Budapest, Pf. 93. címre kell
megküldeni vagy közvetlen kézbesítés útján történő megküldés esetén Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14., I. emelet I.1.14 tárgyaló címen kell
leadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy regisztrációs lap elektronikus úton történő megküldésére
a Kbt. 41. § alkalmazandó!
A fentiekre tekintettel az elektronikus úton történő megküldés esetén 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).
Az eljárásban való részvétel feltétele az 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!
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata ha 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) II.2.5 pont (a karakter korlát miatt került a Minőségi szempont megbontásra), egyben az alábbi:
☉ Minőségi szempont
Név: AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki diplomával
rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki rendelkezik épület digitalizációs tanácsadásban 36
hónapos gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Név: AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki diplomával
rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki legalább 3.500 m2 nagyságú létesítmény vonatkozásában
üzemeltetési kockázat elemzést végzett (igen/nem) / Súlyszám: 10
Név: AT rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.BSc szintű mérnöki diplomával
rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki az üzemeltetés aktuális jogszabályai összegyűjtésében,
feldolgozásában részt vett nyilvános adatbázis létrejöttéhez, vagy külső harmadik fél részére jelen felhívás
feladását megelőző 36 hónapban (igen/nem) / Súlyszám: 10
☉ Ár szempont - Megnevezés: Ajánlati ár (Mindösszesen Megbízási díj-nettó HUF)/ Súlyszám: 70
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód:
• Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
• A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015 .
Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
• A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdése, valamint 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében benyújtott
nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3)
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 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 időpont),
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése, címe
- a teljesítés (szolgáltatás) tárgya,
- a teljesítés mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege
- referenciát kiállító nyilatkozata, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
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.
III.1.3.2. A 321/2015 Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek megnevezését, képzettségük/végzettségük, és szakmai tapasztalatuk
ismertetését az alábbi dokumentumok egyszerű másolatának benyújtásával:
• ajánlattevő 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
ajánlattétel időpontjában annak a személynek/gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel
az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (annak
érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő
szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó)
megállapítható legyen). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe
• az adott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum
másolatát
• az adott szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az előírt szakmai tapasztalattal rendelkezik,
• az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, 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.
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, 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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
III.1.3.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapbana 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - legalább 1 db
komplex sportlétesítmény beruházása során végzett üzemeltetési tanácsadói referenciával.
Komplex sportlétesítmény: olyan sport célokat kiszolgáló létesítmény, amely több fajta létesítmény
tartalmaz (csarnokot és szabadtéri létesítmény) és több fajta sport célt tud kiszolgálni.
III.1.3.2. Ha ajánlattevő nem rendelkezik
• legalább 1 fő min. BSc szintű mérnök vagy közgazdász felsőfokú végzettséggel rendelkező
projektvezető szakemberrel, aki legalább 3 db üzemeltetési tanácsadói projektben valamint legalább
1 db sportcélú üzemeltetési tanácsadói projektben projektvezetési szakmai gyakorlattal rendelkezik
• legalább 1 fő min. BSc szintű mérnök vagy közgazdász felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberrel, aki legalább 1 db sportcélú beruházás során üzemeltetési tanácsadói projektben
szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy rendelkezik legalább 12 hónapos sport- vagy szabadidő
létesítmény üzemeltetési tapasztalattal.
• legalább 1 fő alkalmazott környezetkutató - környezettisztítás technológia szakirány végzettségű
tisztítás- technológia szolgáltatási szakemberrel, aki minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal
rendelkezik takarítási tanácsadás területén
• legalább 1 fő min. BSc szintű mérnöki felsőfokú végzettségű vagyonvédelmi szakértő
szakemberrel, aki minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik vagyonvédelmi szakértőként
• legalább 1 fő épületenergetikus szakmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki minimum
36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik energetikai szakértőként
• legalább 1 fő min BSc szintű agrármérnök vagy kertészmérnök felsőfokú végzettségű
szakemberrel, aki minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik sportpálya fenntartási
tevékenységben
• legalább 1 fő min BSc szintű mérnöki (épületgépész, villamosmérnök, építész) felsőfokú
végzettségű (szakemberrel, aki minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik épület
karbantartás területén
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A Közbeszerzési dokumentumban meghatározott mértékű késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási
kötbér.
Késedelmi kötbér mértéke: A késedelmi kötbér alapja az adott teljesítésre jutó megbízási díjrész nettó
összege. A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alap 0,5 %-a. Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér
fizetési kötelezettségének maximuma a kötbéralap 20 %-a.
Teljesítés elmaradása miatti kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból marad el, amelyért a
nyertes ajánlattevő felelős, akkor a nyertes ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles. A teljesítés elmaradása
miatti kötbér összege a teljes nettó megbízási díj 20 %-ának megfelelő mértékű.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a havi díj vonatkozásában havi számlázási lehetőséget biztosít. Az elkészítendő
dokumentumok vonatkozásában azok szerződésszerű teljesítését követően biztosítja a számlázás
lehetőségét.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől
számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapján.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti határidővel történik
átutalással.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a közös gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)

Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 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
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2018/05/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Hely: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1087, Budapest,
Salgótarjáni út 12-14., I. emelet I.1.14 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 nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
A legjobb ár-érték arány kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok
közötti pontszámot:
1. részszempont: Az Ár részszempont esetében: fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlati elem
kapja a maximálisan adható pontszámot (100), a többi arányosítással kevesebbet.
A legalacsonyabb ajánlati elem kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma
a legkedvezőbb ajánlattól való eltéréstől függően arányosítással kerül meghatározásra, a
Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2016. évi 147. számában 2016. december 21-én megjelent) útmutatója
VI. a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / 1. sz. melléklet / A.) a relatív értékelési
módszerek / 1.) az arányosítás / ba) fordított arányosítás pontban meghatározott képlet segítségével
P= Alegjobb x (Pmax-Pmin) + Pmin
Avizsgált
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felsőhatára
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (70) szorzata.

2. részszempont: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő
min. BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki rendelkezik
épület digitalizációs tanácsadásban 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) részszempont
esetében: pontozás
Pontozás módszerével kerül értékelésre, ahol az ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez
közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontértékek közötti megfelelő
pontszámot.
Az ajánlati elemre adandó pontszámok kiosztása az alábbi táblázat szerint történik:
Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min. BSc szintű mérnöki
diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki rendelkezik épület digitalizációs
tanácsadásban 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) Adható pontszám
Igen: Ajánlattevő rendelkezik olyan min. BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező, állandó
munkatárs szakemberrel, akinek épület digitalizációs tanácsadásban 36 hónapos gyakorlattal
rendelkezik 100
Nem: Ajánlattevő nem rendelkezik olyan min. BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező, állandó
munkatárs szakemberrel, akinek épület digitalizációs tanácsadásban 36 hónapos gyakorlattal
rendelkezik 1
Ajánlatkérő a ,,rendelkezik” kifejezés alatt a következőket érti:
A szakembernek ajánlattevő állandó munkatársának kell lennie, az állandó munkatárs alatt az
ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel már szerződéssel saját állományban munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban / közalkalmazotti / köztisztviselői /
kormánytisztviselő jogviszonyban foglalkoztatott munkatársakat érti.
Állandó munkatársnak minősül az a szakember is, aki az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel
a fentiek szerinti jogviszony létesítésére vonatkozó előszerződéssel rendelkezik.
Épület digitalizáció alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti:
BIM
BIM (Building Information Modeling) épületinformációs modellezés - a 3D tervezőszoftverek a
tervezés és kivitelezés egyes szakágai közti adatáramlást biztosító eljárása. (MABIM (Magyarországi
BIM Szövetség) oldalán található definició.)
ÉPÜLET DIGITALIZÁCIÓ
Magyarország kormánya a 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat keretében az e-építésügy intézkedés
csomagban intézkedett a 3D Magyarország projekt megvalósításáról. A kormány határozat, illetve
projekt megvalósításával megbízott Lechner központ kiadványaiban leírja ennek módszertanát.
Az épület digitalizáció fogalmát az ezekben foglalt 3D-s modell és kapcsolt információk leírásának
módszertana szerint kell használni.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell
jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak
releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot, valamint a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember által aláírt szakmai
önéletrajzot.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontrendszer keretében
megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel Nyertes
Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, épület digitalizációs tanácsadásban szerzett gyakorlattal
rendelkező szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a
szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési
eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (10) szorzata.
3. részszempont: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.
BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki legalább 3.500
m2 nagyságú létesítmény vonatkozásában üzemeltetési kockázat elemzést végzett (igen/nem)
részszempont esetében: pontozás
Pontozás módszerével kerül értékelésre, ahol az ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez
közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontértékek közötti megfelelő
pontszámot.
Az ajánlati elemre adandó pontszámok kiosztása az alábbi táblázat szerint történik:
Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min. BSc szintű
mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki legalább 3.500 m2 nagyságú
létesítmény vonatkozásában üzemeltetési kockázat elemzést végzett (igen/nem) Adható pontszám

Igen: Ajánlattevő rendelkezik olyan min. BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező, állandó
munkatárs szakemberrel, aki legalább 3.500 m2 nagyságú létesítmény vonatkozásában
üzemeltetési kockázat elemzést végzett 100
Nem: Ajánlattevő nem rendelkezik olyan min. BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező
állandó munkatárs szakemberrel, aki legalább 3.500 m2 nagyságú létesítmény vonatkozásában
üzemeltetési kockázat elemzést végzett 1
Ajánlatkérő a ,,rendelkezik” kifejezés alatt a következőket érti:
A szakembernek ajánlattevő állandó munkatársának kell lennie, az állandó munkatárs alatt az
ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel már szerződéssel saját állományban munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban / közalkalmazotti / köztisztviselői /
kormánytisztviselő jogviszonyban foglalkoztatott munkatársakat érti.
Állandó munkatársnak minősül az a szakember is, aki az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel
a fentiek szerinti jogviszony létesítésére vonatkozó előszerződéssel rendelkezik.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell
jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak
releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot, valamint a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember által aláírt szakmai
önéletrajzot.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontrendszer keretében
megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel Nyertes
Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, legalább 3.500 m2 nagyságú létesítmény vonatkozásában
üzemeltetési kockázat elemzést végzett szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt
folyamatosan foglalkoztatni.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a
szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési
eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (10) szorzata.
4. részszempont: Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min.
BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki az üzemeltetés
aktuális jogszabályai összegyűjtésében, feldolgozásában részt vett nyilvános adatbázis létrejöttéhez,
vagy külső harmadik fél részére jelen felhívás feladását megelőző 36 hónapban (igen/nem)
részszempont esetében: pontozás
Pontozás módszerével kerül értékelésre, ahol az ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez
közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontértékek közötti megfelelő
pontszámot.
Az ajánlati elemre adandó pontszámok kiosztása az alábbi táblázat szerint történik:
Pontozás módszerével kerül értékelésre, ahol az ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez
közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó és felső pontértékek közötti megfelelő
pontszámot.
Az ajánlati elemre adandó pontszámok kiosztása az alábbi táblázat szerint történik:
Ajánlattevő rendelkezik -e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő min. BSc szintű mérnöki
diplomával rendelkező állandó munkatárs szakemberrel, aki az üzemeltetés aktuális jogszabályai
összegyűjtésében, feldolgozásában részt vett nyilvános adatbázis létrejöttéhez, vagy külső harmadik
fél részére jelen felhívás feladását megelőző 36 hónapban (igen/nem) Adható pontszám
Igen: Ajánlattevő rendelkezik olyan min. BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező, állandó
munkatárs szakemberrel, aki a jelen felhívás feladását megelőző 36 hónapban részt vett az
üzemeltetés aktuális jogszabályai összegyűjtésében, feldolgozásában nyilvános adatbázis
létrejöttéhez, vagy külső harmadik fél részére 100
Nem: Ajánlattevő nem rendelkezik olyan min. BSc szintű mérnöki diplomával rendelkező, állandó
munkatárs szakemberrel, aki a jelen felhívás feladását megelőző 36 hónapban részt vett az
üzemeltetés aktuális jogszabályai összegyűjtésében, feldolgozásában nyilvános adatbázis
létrejöttéhez, vagy külső harmadik fél részére 1
Ajánlatkérő a ,,rendelkezik” kifejezés alatt a következőket érti:
A szakembernek ajánlattevő állandó munkatársának kell lennie, az állandó munkatárs alatt az
ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel már szerződéssel saját állományban munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban / közalkalmazotti / köztisztviselői /
kormánytisztviselő jogviszonyban foglalkoztatott munkatársakat érti.
Állandó munkatársnak minősül az a szakember is, aki az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevővel
a fentiek szerinti jogviszony létesítésére vonatkozó előszerződéssel rendelkezik.

„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell
jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak
releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatot, valamint a szakmai tapasztalat alátámasztására a szakember által aláírt szakmai
önéletrajzot.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési szempontrendszer keretében
megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel Nyertes
Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, vegyes szerkezetű épület építésben szerzett gyakorlattal
rendelkező szakembert a szerződés teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a
szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési
eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (10) szorzata.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben
foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2)
bekezdését.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett - azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak, és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam
áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel
hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi (lásd. jelen
felhívás I.1 pont). A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az
ajánlatkérőnél jelezték.
- Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a
kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti
ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti
valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. A
határidő meghosszabbítására a Kbt. 55. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, azaz ajánlatkérő nem
tesz közzé hirdetményt.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza. Az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt, és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási szabályok alkalmazása nélkül. Az alkalmassági
követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
2) A hiányok és hiányosságok pótlására a Kbt. 71. § alapján van lehetőség. Ajánlatkérő a Kbt.
71. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás. (Kbt. 71. § (6) bekezdése)
3) Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok
kerülnek bontásra, amelyek ezen időpontig a fentiek szerint a megadott helyszínen benyújtásra/
átvételre kerültek. Ajánlatkérő kéri figyelembe venni az objektumba való bejutás és adminisztráció
időigényét.
4) A III.1.3.) szerinti valamennyi alkalmassági és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
5) Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.
A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben - folyamatosan bővülve a kérdezéseknek
megfelelően - elérhetők térítésmentesen a közbeszerzési dokumentumok átvételének - a jelen
felhívás I.1. pontjában megadott - internetcímén, valamint ajánlatkérő megküldi valamennyi

gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, azaz
a regisztrációs lapot a jelen felhívás II.2.13. pontjában megadott szerint megküldték Ajánlatkérő
részére.
6) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
7) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az
ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
8) Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
9) Jelen eljárás szolgáltatás beszerzésére irányul.
10) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem
biztosítja az alábbiakra tekintettel:
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.
Az ellátandó feladatok egymásra épülők, mind a tervezés, mind a kivitelezés során egy fejlődő
folyamat által létrejövő eredménycél determinációja által vezéreltek. A megvalósítandó feladatok
egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval
kötött több szerződés útján történő megvalósítása a nemzetközi rendezvény közeli, fix időpontjára
tekintettel jelentős időveszteséggel, illetve időkockázattal járna, valamint az ajánlati ár növekedését
is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy
szervezet által biztosítható.
11) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
11.1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatai. (A Kbt. 66. § (2)
bekezdés szerinti nyilatkozat a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag eredeti
példányban nyújtható be.)
11.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján).
11.3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozata. 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 nyilatkozatot nemleges
tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni kell.
11.4. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 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
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.
11.5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintájának) egyszerű másolatát - azok részről, akik az ajánlatban
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek.
Nem cégformában működő ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű
másolati példányát. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírásimintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az
ajánlatban meghatalmazottként írnak alá.)
Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül
benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, továbbá a meghatalmazó
aláírási címpéldánya (vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-minta) másolatát
kell csatolni az ajánlathoz.
11.6. 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, úgy az ajánlattevőnek az
erről szóló nemleges nyilatkozatát kell benyújtania.
11.7. Közös ajánlattevőkre vonatkozó szabályok.
Közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, azaz nem elegendő, ha az adott, közös
ajánlattevőre vonatkozó nyilatkozatot a kijelölt szervezet csak saját nevében írja alá!
A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a Szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint a nevezett nyilatkozatot a közös ajánlattevők
cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.
11.8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került
kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani
(azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés
nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében
az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az
eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a
helyességéért az ajánlattevő a felelős.
11.9. 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.
11.10. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati dokumentáció III. fejezetét
képező szerződés tervezet elfogadásáról.
11.11. Adott esetben: Az ajánlattevő Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy mely információk - üzleti titkok - nyilvánosságra hozatalát tiltja meg.
• Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a
nyilatkozat után, az ajánlat legvégén) kell elhelyezni. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság
szintjén kerül megfogalmazásra.
• Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem nyilvánítható üzleti titokká a Kbt. 44. § (2)(3) bekezdésében foglaltak az ott meghatározottak szerint.
• Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, erről az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot nem
kell csatolnia.
11.12. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként kereskedelmi és műszaki ajánlatot kell benyújtania.
11.13. 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.
12) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint 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.
13) Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
14) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az
ajánlattétel során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott deviza középárfolyamot kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő
saját központi bankja által a fentiek szerint megadott napon érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
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megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni.
15) A teljesítés határidejét kizárólag olyan, az Ajánlatkérő által is elfogadott objektív és a Felek
kellő körültekintése mellett előre nem látható akadályoztatás hosszabbíthatja meg, mely körülmény
felmerüléséért a nyertes ajánlattevő nem felelős. Az ilyen akadályoztatásból adódó határidőhosszabbítást Felek jegyzőkönyvben rögzítik, mely nem minősül szerződésmódosításnak.
16) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
17) Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
18) A felhívásban és további közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő.
A felhívásban és további közbeszerzési dokumentumokban a „321/2015. Korm. rendelet” rövidítés
alatt a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
értendő.
A felhívásban és további közbeszerzési dokumentumokban a „322/2015. Korm. rendelet” rövidítés
alatt az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
értendő.
A jelen felhívásban és további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. rendelkezései, a 321/2015. Korm. rendelet rendelkezései, valamint
a 322/2015 Korm. rendelet rendelkezései, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai
irányadóak.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a mindenkori
hatályos Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
19) Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
20) Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
21) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés alapján érvénytelen
az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő az Ajánlati ár (Mindösszesen Megbízási díj-nettó HUF))
vonatkozásában nettó 65.000.000 millió forintot elérő vagy meghaladó ajánlatot tesz.
22) A felhívás II.2.7) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a teljesítési határidő
szerződéskötéstől kezdődik és 2019. augusztus 31. napjáig tart. A kezdés időpontja kizárólag a
hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre!

E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/14 (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

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (5473/2018)
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: 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: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Katona Gergely
Telefon: +36 205275345
E-mail: katona.gergely@fin.unideb.hu
Fax: +36 52416490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.unideb.hu
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Jancsó László
Telefon: +36 305579058
E-mail: jancso.laszlo@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62546371
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): info@szte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sipos László
Telefon: +36 303549735

E-mail: sipos.laszlo@pte.hu
Fax: +36 72501508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): info@pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): info@pte.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: Állami Egészségügyi
Ellátó Központ (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
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: Keretmegállapodás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának
szervezésében lebonyolítandó EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú projekt rendezvényszervezési
feladatainak ellátására
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: Keretmegállapodás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Projektigazgatóságának szervezésében lebonyolítandó EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú
projekt rendezvényszervezési feladatainak ellátására
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 61819650 (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: Keretmegállapodás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának
szervezésében lebonyolítandó EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú projekt rendezvényszervezési
feladatainak ellátására
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tervezett és tájékoztató jellegű mennyiségek:
1. rész: Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának szervezésében lebonyolítandó
EFOP-2.2.0-16-2016-00002 projekt II. alprojektjének rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó
rendezvényszervezési feladatok ellátása.
Nyertes Ajánlattevő 3 fő területen lát el feladatokat:
1. Szervezési feladatok és technikai feltételek biztosítása
a. Általános feladatok
b. Előkészítéssel kapcsolatos feladatok
c. Lebonyolítással kapcsolatos feladatok
d. Rendezvényeket követő feladatok
2. Terem biztosítása
3. Étkezés biztosítása
Összesítő táblázat a megvalósítandó rendezvényekről (megvalósítás helyszíne Budapest, Győr- MosonSopron megye, Baranya megye, Borsod- Abaúj Zemplén megye, Szabolcs- Szatmár Bereg megye, HajdúBihar megye, Csongrád megye, Bács- Kiskun megye, Veszprém megye, Fejér megye, Jász- Nagykun
Szolnok megye)
Az Ajánlattevő gondoskodik arról, hogy minden dokumentum megfeleljen az Európai Unió által támogatott
projektre vonatkozó mindenkori Arculati Kézikönyvben (Ajánlatkérő a szerződéskötéskor Ajánlattevő
rendelkezésére bocsátja) meghatározottaknak.
Az ajánlati ár megjelölésénél a „Szervezés és lebonyolítás” sornak magában kell foglalnia a fent felsorolt
feladatok ellátásához szükséges valamennyi díjat és költséget, valamint a szakmai munkavégzéshez
szükséges adminisztrációs költségeket, ugyanakkor a díj nem tartalmazza a közvetlen költségeket (pl.:
helyszín bérleti díj, és ellátás költségei, stb.).
Az ajánlati ár megjelölésénél a „Szervezés és lebonyolítás” sor tartalmazza a rendezvények általános
feladataival, az előkészítéssel, az átlagos színvonalon történő lebonyolítással kapcsolatos feladatok és a
rendezvényeket követő feladatok összes költségét.
A keretmennyiség 305 rendezvény.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összefoglaló táblázatban jelzett tételek a rendezvények programjának
függvényében eltérhetnek, egyes tételek nem kerülnek megrendelésre, vagy csak csökkentett számban.
A rendezvények legnagyobb részét lehetőleg a témához/résztvevőkhöz illeszkedő intézményes
környezetben (iskola, óvoda, önkormányzatai hivatal stb.) tervezzük megrendezni. Ezen rendezvények
esetén optimálisan mód nyílik arra, hogy a rendezvényen részt vevő szakemberek kis csoportjai egymás
mindennapi munkáját, lehetőség szerint munkakörnyezetét is megismerjék.
(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 M.2. alkalmassági követelményre bemutatott felsőfokú, végzettséggel
rendelkező kapcsolattartó szakember 36 hónap rendezvényszervezési tapasztalaton felüli szakmai
tapasztalat 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.9) További információ: II.2.5.) Minőségi értékelési részszempont:Az M.2. alkalmassági követelményre
bemutatott felsőfokú, végzettséggel rendelkező kapcsolattartó szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottak igazolására bemutatott 36 hónap rendezvényszervezési
tapasztalaton felüli szakmai tapasztalat (A legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, ennél több hónapban
történő megajánlásra ajánlatkérő többletpontot nem ad.)
II.2.1) Elnevezés: Keretmegállapodás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának
szervezésében lebonyolítandó EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú projekt rendezvényszervezési
feladatainak ellátására
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész: Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának
szervezésében lebonyolítandó EFOP-2.2.0-16-2016-00002 projekt IV. alprojekt továbbképzéseinek
megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása
Nyertes Ajánlattevő 4 fő területen lát el feladatokat:
1. Ajánlattevő szervezési feladatai valamennyi továbbképzés típus vonatkozásában
• Általános feladatok
• A technikai feltételek biztosítása
• Előkészítéssel kapcsolatos feladatok
• Lebonyolítással kapcsolatos feladatok
• Képzéseket követő feladatok
2. A terem biztosítása
3. A szállás biztosítása
4. Az étkezés biztosítása
A keretmennyiség 51 oktatási csoport.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összefoglaló táblázatban jelzett tételek a rendezvények programjának
függvényében eltérhetnek, egyes tételek nem kerülnek megrendelésre, vagy csak csökkentett számban.
A részletes feladatleírást a szerződés tervezet mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
* A 272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet 3.7.3.2.1. pontja szerint a szállásköltség projektben történő
elszámolása során vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb a jogszabályban szereplő
táblázat szerinti bruttó költség számolható el az alábbiak szerint:
Közép-Dunántúli régió esetében bruttó 13 300 Ft, nettó 11 271 Ft.
Nyugat - Dunántúli régió esetében bruttó 13 700 Ft, nettó 11 610 Ft.
Dél- Dunántúli régió esetében bruttó 11 400 Ft, nettó 9 661 Ft.
Észak- Magyarországi régió esetében bruttó 13 500 Ft, nettó 11 441 Ft.
Észak -Alföldi régió esetében bruttó 10 900 Ft, nettó 9 237 Ft.
Dél- Alföldi régió esetében bruttó 11 300 Ft, nettó 9 576 Ft.
Ajánlattevő által régiónként meghatározott szállás egységárat minden régió esetében a teljes lehívandó
mennyiséggel, azaz az adott továbbképzésre tervezett szálláséjszakák számával szükséges megszorozni.
Az ártáblában a képzések összesítő sorában a legmagasabb összegű, teljes mennyiséggel szorzott
régió szállás árát szükséges érvényesíteni, mivel a teljes beszerzés keretösszegét a legmagasabb

értékkel szükséges kiszámolni. Jelenleg nem meghatározható a lehívandó szálláséjszakák száma
régiónként, ezért szükséges minden régió esetében a teljes lehívandó mennyiséggel, azaz az egyes
képzésre tervezett szálláséjszakák számával számolni, de ez csak technikai jellegű kalkuláció az
ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. Az Ajánlattevő által megadott egységárak és a majdani adott
eseti megrendelésben meghatározott mennyiség alapján kerül meghatározásra az eseti megrendelés
ellenszolgáltatása.
(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 M.2. alkalmassági követelményre bemutatott felsőfokú végzettséggel
rendelkező képzési koordinátor szakember 36 hónap rendezvényszervezési tapasztalaton felüli
szakmai tapasztalat 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.9) További információ: II.2.5.) Minőségi értékelési részszempont:Az M.2. alkalmassági követelményre
bemutatott felsőfokú végzettséggel rendelkező képzési koordinátor szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottak igazolására bemutatott 36 hónap rendezvényszervezési
tapasztalaton felüli szakmai tapasztalat (A legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, ennél több hónapban
történő megajánlásra ajánlatkérő többletpontot nem ad.)
II.2.1) Elnevezés: Keretmegállapodás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának
szervezésében lebonyolítandó EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú projekt rendezvényszervezési
feladatainak ellátására
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3. rész: A Pécsi Tudományegyetem szervezésében lebonyolítandó
továbbképzések megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása
Nyertes Ajánlattevő 4 fő területen lát el feladatokat:
1. Ajánlattevő szervezési feladatai valamennyi továbbképzés típus vonatkozásában
• Általános feladatok
• A technikai feltételek biztosítása
• Előkészítéssel kapcsolatos feladatok
• Lebonyolítással kapcsolatos feladatok
• Képzéseket követő feladatok
2. A terem biztosítása
3. A szállás biztosítása
4. Az étkezés biztosítása
A keretmennyiség 30 oktatási csoport.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összefoglaló táblázatban jelzett tételek a rendezvények programjának
függvényében eltérhetnek, egyes tételek nem kerülnek megrendelésre, vagy csak csökkentett számban.
A részletes feladatleírást a szerződés tervezet mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet 3.7.3.2.1. pontja szerint a szállásköltség projektben történő
elszámolása során vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb a jogszabályban szereplő
táblázat szerinti költség számolható el, mely a Dél -Dunántúli régió esetében bruttó 11 400 Ft, nettó 9 661 Ft.
(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 M.2. alkalmassági követelményre bemutatott felsőfokú végzettséggel
rendelkező képzési koordinátor szakember 36 hónap rendezvényszervezési tapasztalaton felüli
szakmai tapasztalat 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.9) További információ: II.2.5.) Minőségi értékelési részszempont:Az M.2. alkalmassági követelményre
bemutatott felsőfokú végzettséggel rendelkező képzési koordinátor szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottak igazolására bemutatott 36 hónap rendezvényszervezési
tapasztalaton felüli szakmai tapasztalat (A legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, ennél több hónapban
történő megajánlásra ajánlatkérő többletpontot nem ad.)
II.2.1) Elnevezés: Keretmegállapodás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának
szervezésében lebonyolítandó EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú projekt rendezvényszervezési
feladatainak ellátására
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4. rész: A Szegedi Tudományegyetem szervezésében lebonyolítandó
továbbképzések megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása
Nyertes Ajánlattevő 4 fő területen lát el feladatokat:
1. Ajánlattevő szervezési feladatai valamennyi továbbképzés típus vonatkozásában
• Általános feladatok
• A technikai feltételek biztosítása
• Előkészítéssel kapcsolatos feladatok
• Lebonyolítással kapcsolatos feladatok
• Képzéseket követő feladatok
2. A terem biztosítása
3. A szállás biztosítása
4. Az étkezés biztosítása
A keretmennyiség 16 oktatási csoport.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összefoglaló táblázatban jelzett tételek a rendezvények programjának
függvényében eltérhetnek, egyes tételek nem kerülnek megrendelésre, vagy csak csökkentett számban.
A részletes feladatleírást a szerződés tervezet mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet 3.7.3.2.1. pontja szerint a szállásköltség projektben történő
elszámolása során vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb a jogszabályban szereplő
táblázat szerinti költség számolható el, mely a Dél -Alföldi régió esetében bruttó 11 300 Ft, nettó 9 576 Ft.
(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 M.2. alkalmassági követelményre bemutatott felsőfokú végzettséggel
rendelkező képzési koordinátor szakember 36 hónap rendezvényszervezési tapasztalaton felüli
szakmai tapasztalat 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.9) További információ: II.2.5.) Minőségi értékelési részszempont:Az M.2. alkalmassági követelményre
bemutatott felsőfokú végzettséggel rendelkező képzési koordinátor szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottak igazolására bemutatott 36 hónap rendezvényszervezési
tapasztalaton felüli szakmai tapasztalat (A legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, ennél több hónapban
történő megajánlásra ajánlatkérő többletpontot nem ad.)
II.2.1) Elnevezés: Keretmegállapodás az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának
szervezésében lebonyolítandó EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú projekt rendezvényszervezési
feladatainak ellátására
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5. rész: A Debreceni Egyetem szervezésében lebonyolítandó
továbbképzések megvalósításához kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása
Nyertes Ajánlattevő 4 fő területen lát el feladatokat:
1. Ajánlattevő szervezési feladatai valamennyi továbbképzés típus vonatkozásában
• Általános feladatok
• A technikai feltételek biztosítása
• Előkészítéssel kapcsolatos feladatok
• Lebonyolítással kapcsolatos feladatok
• Képzéseket követő feladatok
2. A terem biztosítása
3. A szállás biztosítása
4. Az étkezés biztosítása
A keretmennyiség 16 oktatási csoport.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összefoglaló táblázatban jelzett tételek a rendezvények programjának
függvényében eltérhetnek, egyes tételek nem kerülnek megrendelésre, vagy csak csökkentett számban.
A részletes feladatleírást a szerződés tervezet mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet 3.7.3.2.1. pontja szerint a szállásköltség projektben történő
elszámolása során vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb a jogszabályban szereplő
táblázat szerinti költség számolható el, mely az Észak -Alföldi régió esetében bruttó 10 900 Ft, nettó 9 237
Ft.
(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 M.2. alkalmassági követelményre bemutatott felsőfokú végzettséggel
rendelkező képzési koordinátor szakember 36 hónap rendezvényszervezési tapasztalaton felüli
szakmai tapasztalat 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.9) További információ: II.2.5.) Minőségi értékelési részszempont:Az M.2. alkalmassági követelményre
bemutatott felsőfokú végzettséggel rendelkező képzési koordinátor szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelményben meghatározottak igazolására bemutatott 36 hónap rendezvényszervezési
tapasztalaton felüli szakmai tapasztalat (A legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, ennél több hónapban
történő megajánlásra ajánlatkérő többletpontot nem ad.)
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
x 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: 1
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: 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: MAGAZONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208652-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34621250
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36228500
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: MAGAZONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208652-2-41
Hivatalos név: K&B FEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rottenbiller u. 6/A II. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13439114-2-42
Hivatalos név: PLANB Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Logodi utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633-2-41
Hivatalos név: Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság-Edutus Főiskola
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22992578-2-41
Hivatalos név: Perfektum PR Kft. - KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2
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: Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22992578-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25302000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16168250
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: Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22992578-2-41
Hivatalos név: K&B FEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rottenbiller u. 6/A II. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13439114-2-42
Hivatalos név: PLANB Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Logodi utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633-2-41
Hivatalos név: MAGAZONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208652-2-41
Hivatalos név: Perfektum PR Kft. - KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3
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: 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: MAGAZONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208652-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7112800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4378400
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: MAGAZONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208652-2-41
Hivatalos név: K&B FEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rottenbiller u. 6/A II. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13439114-2-42
Hivatalos név: PLANB Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Logodi utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633-2-41
Hivatalos név: Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22992578-2-41
Hivatalos név: Perfektum PR Kft. - KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4
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: 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: MAGAZONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208652-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3856800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2454800
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: MAGAZONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208652-2-41
Hivatalos név: K&B FEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rottenbiller u. 6/A II. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13439114-2-42
Hivatalos név: Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22992578-2-41
Hivatalos név: Perfektum PR Kft. - KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 5
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: 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: MAGAZONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208652-2-41.
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4293750
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2589700
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: MAGAZONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208652-2-41
Hivatalos név: K&B FEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rottenbiller u. 6/A II. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13439114-2-42
Hivatalos név: Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22992578-2-41
Hivatalos név: Perfektum PR Kft. - KEIOK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41
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:
2017/10/19 (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: Közös ajánlattevők: Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság és Edutus
Főiskola

Név: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. és 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Tagok adatai:
Név: Tender-Lex Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
Adószáma:22992578-2-41
Tagok adatai:
Név: Edutus Főiskola
Székhelye: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Adószáma: 18600076-2-11
Közös ajánlattevők: Perfektum PR Kft és KEIOK Kft.
Név: 1036 Budapest, Perc utca 2. és 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.
Tagok adatai:
Név: Perfektum PR Kft
Székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2.
Adószáma:25424942-2-41
Tagok adatai:
Név: KEIOK Kft.
Székhelye: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.
Adószáma: 13320047-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (5772/2018)
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: 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: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.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
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: Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002” című projekt keretében
lebonyolítandó „Online Lelki Egészség Tanácsadás (OLET) szakmai módszertani hátterének a kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az online tanácsadás működési alapelveit és a szakmai
szabályozás keretrendszerét az Ajánlattevő készíti el. A dokumentum tervezet szakmai egyeztetést
követően a szakmai szereplőkkel és az ÁEEK felügyelete mellett véglegesítésre kerül. Kidolgozása során
szakmai szereplőkkel, releváns szervezetek képviselőivel egyeztetések szükségesek legalább 3 alkalommal,
melynek helyszíneit az Ajánlattevő biztosítja.
Elvégzendő tevékenységek:
- Az online tanácsadás működési alapelveinek és szakmai szabályozóinak kialakítása során meghatározásra
kerülnek a Munkaterv egyes elemei, a kliensekkel kötendő segítő kapcsolati „szerződés” tartalmi elemei, az
anonimitás garanciái, és az az e-mail alapú online tanácsadás Etikai Kódexe.
- Módszertani anyag kialakítása, amely magába foglalja a tanácsadási rendszerhez szükséges működési
definíciókat és a tanácsadást végző szakemberek munkájának részletes specifikálását.
- A működés szakmai alapelveinek érvényre jutását biztosító informatikai környezet főbb funkcionális
követelményeinek meghatározása (Ez a feladat önálló beszerzés keretében valósul meg, nem része jelen
szakértői munkának).
- Az online tanácsadás értékelési rendszerének (output, outcome, sikerkritériumok, indikátorok, értékelési
pontok) meghatározása.
- Az online tanácsadókat felkészítő program megtervezése.
- Online tanácsadók toborzása és kiválasztása, a kiválasztás szempontrendszerének (végzettség,
szakképesítés, gyakorlati tapasztalatok) előzetes meghatározása és érvényesítése
- A szakmai módszertani felkészítő anyag elkészítése a tanácsadást végző szakemberek részére és az
online tanácsadók ez alapján történő felkészítése.
- Az online tanácsadás elindítása és folyamatos működtetése a projekt fizikai befejezéséig, 2020. április 30.ig.
- Az online tanácsadók munkacsoportjának folyamatos működtetése, esetmunka és szupervízió az
előzetesen meghatározott szakmai alapelveknek és keretfeltételeknek megfelelően.
- Az online tanácsadás értékelése és az értékelés (folyamat- és eredményértékelés) alapján javaslat
megfogalmazása a módosításra, ill. kiterjesztésre (amennyiben az releváns).
- Az OLET rendszer kialakításának támogatása tervezést és tesztelést követően szakmai javaslatokkal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20700000 (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: Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002” című projekt keretében
lebonyolítandó „Online Lelki Egészség Tanácsadás (OLET) szakmai módszertani hátterének a kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80320000-3

További tárgyak:

80561000-4
71317210-8
85140000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az online tanácsadás működési alapelveit és a szakmai szabályozás
keretrendszerét az Ajánlattevő készíti el. A dokumentum tervezet szakmai egyeztetést követően a szakmai
szereplőkkel és az ÁEEK felügyelete mellett véglegesítésre kerül. Kidolgozása során szakmai szereplőkkel,
releváns szervezetek képviselőivel egyeztetések szükségesek legalább 3 alkalommal, melynek helyszíneit
az Ajánlattevő biztosítja.
Elvégzendő tevékenységek:
- Az online tanácsadás működési alapelveinek és szakmai szabályozóinak kialakítása során meghatározásra
kerülnek a Munkaterv egyes elemei, a kliensekkel kötendő segítő kapcsolati „szerződés” tartalmi elemei, az
anonimitás garanciái, és az az e-mail alapú online tanácsadás Etikai Kódexe.
- Módszertani anyag kialakítása, amely magába foglalja a tanácsadási rendszerhez szükséges működési
definíciókat és a tanácsadást végző szakemberek munkájának részletes specifikálását.
- A működés szakmai alapelveinek érvényre jutását biztosító informatikai környezet főbb funkcionális
követelményeinek meghatározása (Ez a feladat önálló beszerzés keretében valósul meg, nem része jelen
szakértői munkának).
- Az online tanácsadás értékelési rendszerének (output, outcome, sikerkritériumok, indikátorok, értékelési
pontok) meghatározása.
- Az online tanácsadókat felkészítő program megtervezése.
- Online tanácsadók toborzása és kiválasztása, a kiválasztás szempontrendszerének (végzettség,
szakképesítés, gyakorlati tapasztalatok) előzetes meghatározása és érvényesítése
- A szakmai módszertani felkészítő anyag elkészítése a tanácsadást végző szakemberek részére és az
online tanácsadók ez alapján történő felkészítése.
- Az online tanácsadás elindítása és folyamatos működtetése a projekt fizikai befejezéséig, 2020. április 30.ig.
- Az online tanácsadók munkacsoportjának folyamatos működtetése, esetmunka és szupervízió az
előzetesen meghatározott szakmai alapelveknek és keretfeltételeknek megfelelően.
- Az online tanácsadás értékelése és az értékelés (folyamat- és eredményértékelés) alapján javaslat
megfogalmazása a módosításra, ill. kiterjesztésre (amennyiben az releváns).
- Az OLET rendszer kialakításának támogatása tervezést és tesztelést követően szakmai javaslatokkal.
(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 M.2.2. pontban bevont szakember esetében az alkalmassági
minimumkövetelmények körében bemutatott gyakorlathoz köthető, szupervíziós tevékenység
területén megvalósuló többlet munkatapasztalata. 1
2 Az M.2.3. pontban bevont szakemberek tudományos, szakmai kvalifikációja (tudományos fokozat,
közlemény, publikáció) IGEN/NEM 1
3 Az M.2.4. pontban bevont szakember esetében az alkalmassági követelmények körében
bemutatott gyakorlathoz köthető telefonos vagy online lelki tanácsadás lefolytatása során szerzett
többlet munkatapasz 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP - 2.2.0-16-2016-00002
II.2.9) További információ: A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon az Ajánlatkérő értesíti
nyertes ajánlattevőt arról, hogy a teljes fedezet rendelkezésre áll, amennyiben a teljes fedezet a
szerződéskötés időpontjában az Ajánlatkérő rendelkezésére áll, abban az esetben a fenti értesítésre
szerződéskötéskor kerül sor és a szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontjában lép hatályba.
Jelen szerződés a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz 2020.
április 30-ig, illetve a Támogatási szerződés módosítása esetén legkésőbb a jóváhagyott módosított fizikai
befejezés dátumáig hatályos.
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: Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és
mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése az EFOP-2.2.0-16-2016-00002”
című projekt keretében lebonyolítandó „Online Lelki Egészség Tanácsadás (OLET) szakmai módszertani
hátterének a kialakítása
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: 2018/04/06 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ember P. utca 19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19123288-1-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: „Via vitae” Mentálhigiénés Műhely Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hosszú u. 60.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14312531-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Praxis Humán Erőforrásfejlesztő Központ Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hosszú u. 60.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28554677-1-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26333333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20700000

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: Forrás - Via vitae - Praxis konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ember P. utca 19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19123288-1-09
Hivatalos név: Medical Média Manager Kft. - Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14759020-2-41

Hivatalos név: Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szemere utca 21. IV. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18058118-1-41
Hivatalos név: Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wlassits sétány 4.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19637705-1-04
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:
2017/11/21 (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: Közös ajánlattevő neve Forrás - Via vitae - Praxis konzorcium
Ajánlattevő neve Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Ajánlattevő székhelye: 4028 Debrecen, Ember P. utca 19.
Ajánlattevő adószáma: 19123288-1-09
Ajánlattevő neve „Via vitae” Mentálhigiénés Műhely Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Hosszú u. 60.
Ajánlattevő adószáma: 14312531-2-06
Ajánlattevő neve Praxis Humán Erőforrásfejlesztő Központ Bt.
Ajánlattevő székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Hosszú u. 60.
Ajánlattevő adószáma: 28554677-1-06
Közös ajánlattevő neve Medical Média Manager Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 12.
Ajánlattevő adószáma: 14759020-2-41
Közös ajánlattevő neve Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Ajánlattevő székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.
Ajánlattevő adószáma: 19025702-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Ásotthalom Nagyözségi Önkormányzat (5462/2018)
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: Ásotthalom Nagyözségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17646
Postai cím: Szent István tér 1.
Város: Ásotthalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6783
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Toroczkai László polgármester
Telefon: +36-62-591-570
E-mail: jegyzo@asotthalom.hu
Fax: +36-62-591-570
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: Ásotthalmi Tölgyfa óvoda fejlesztése
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: Tölgyfa Óvoda bővítése és fejlesztése valósul meg tornaszoba
kialakítással és konyhafejlesztéssel.
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: Ásotthalmi Tölgyfa óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6783 Ásotthalom, Tölgyfa u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Épületgépészet
Bontás
Víz-csatorna
Gázellátás
Fűtés
Szellőzés
Építőmesteri és építész szakipari munkák
Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Síkalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munka
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Falazás és egyéb kőművesmunka
Ácsmunka
Vakolás és rabicolás
Szárazépítés
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
Bádogozás
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Szigetelés

Kőburkolat készítése
Akadálymentesítés
Elektromos munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Falazás és egyéb kőművesmunka
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
(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 többlettapasztalat (min. 0 hó - max. 60 hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00018
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: Rész száma: 1 Elnevezés: Ásotthalmi Tölgyfa óvoda fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy az eljárásban
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
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
V.2.12) Az ajánlattevők 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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14417076-2-06
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:
2018/01/31 (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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (6438/2018)
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: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK02464
Postai cím: Maglódi út 89-91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 14327515
E-mail: foigazgato@bajcsy.hu
Fax: +36 14327774
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajcsy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajcsy.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
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: Egészségügyi veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása, valamint egészségügyi
veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök adás-vétele
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: 276.896 kg - 15% különféle veszélyes hulladék kezelése
és ártalmatlanítása, ADR tanácsadó és felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező szakember,
valamint ADR vizsgával rendelkező gépjárművezető bevonásával
2. rész: 6.260 db - 15% 3 rétegű papírdoboz, 3.770 db - 15% műanyag badella, 66.940 db - 15% sárga zsák
fertőzésveszélyes egészségügyi hulladék gyűjtéséhez, 600 db - 15% műanyag zsák egyéb szilárd veszélyes
hulladék gyűjtéséhez
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: Egészségügyi veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása, valamint egészségügyi
veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök adás-vétele
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120 A teljesítés helye: Bajcsy-Zsilinszky Kórház (1106 Budapest Maglódi
út 89-91.), XVII. kerületi Rendelőintézet (1173 Budapest Ferihegyi út 95.), VI. Belgyógyászat,
Rehabilitáció (1102 Budapest Kőrösi Csoma út 24-26.), V. Belgyógyászat (1106 Budapest Méhes
utca 4.), X. kerületi Rendelőintézet (1101 Budapest Kőbányai út 45.), XVII. kerületi Bőrgondozó
(1171 Budapest Péceli út 119.), XVII. kerületi Ideggondozó (1173 Budapest Pesti út 80.), XVII.
kerületi Tüdőszűrő, tüdőgondozó (1173 Budapest Egészségház utca 40.), Monori Rendelőintézet
(2200 Monor Balassa Béla utca 1.), Gyömrői Rendelőintézet (2230 Gyömrő Szent István út 15.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: 276.896 kg - 15% különféle veszélyes hulladék kezelése és
ártalmatlanítása, ADR tanácsadó és felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező szakember,
valamint ADR vizsgával rendelkező gépjárművezető bevonásával
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik-e a veszélyes hulladékok szabályszerű ártalmatlanítására
alkalmas berendezéssel? (igen/nem) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Egészségügyi veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása, valamint egészségügyi
veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök adás-vétele
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

19640000-4

További tárgyak:
44619000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120 A teljesítés helye: Bajcsy-Zsilinszky Kórház (1106 Budapest Maglódi
út 89-91.), XVII. kerületi Rendelőintézet (1173 Budapest Ferihegyi út 95.), VI. Belgyógyászat,
Rehabilitáció (1102 Budapest Kőrösi Csoma út 24-26.), V. Belgyógyászat (1106 Budapest Méhes
utca 4.), X. kerületi Rendelőintézet (1101 Budapest Kőbányai út 45.), XVII. kerületi Bőrgondozó
(1171 Budapest Péceli út 119.), XVII. kerületi Ideggondozó (1173 Budapest Pesti út 80.), XVII.
kerületi Tüdőszűrő, tüdőgondozó (1173 Budapest Egészségház utca 40.), Monori Rendelőintézet
(2200 Monor Balassa Béla utca 1.), Gyömrői Rendelőintézet (2230 Gyömrő Szent István út 15.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész: 6.260 db - 15% 3 rétegű papírdoboz, 3.770 db - 15% műanyag
badella, 66.940 db - 15% sárga zsák fertőzésveszélyes egészségügyi hulladék gyűjtéséhez, 600 db - 15%
műanyag zsák egyéb szilárd veszélyes hulladék gyűjtéséhez
(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: Összesen ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók
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: Vállalkozási keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az eljárásban
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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: „Design” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10304752-2-03

Hivatalos név: SEPTOX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántóföld út 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10657232-2-42
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adás-vételi keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az eljárásban
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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: „Design” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar u. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10304752-2-03
Hivatalos név: SEPTOX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántóföld út 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10657232-2-42
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:
2018/02/05 (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: 2018/04/17 (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

Balmazújváros Város Önkormányzata (5572/2018)
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: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00645
Postai cím: Kossuth tér 4-5.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Tamás
Telefon: +36 52580100
E-mail: kerekestamas@balmazujvaros.hu
Fax: +36 52370035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.balmazujvaros.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: „Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban”
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: Építési beruházás: „Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása
Balmazújvárosban”
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: 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: „Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232452-5

További tárgyak:

45240000-1
45247112-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros belterület 5274/5 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5274/8 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5274/9 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5274/10 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5274/2 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5224 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5274/1 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5196 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5139 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5140/2 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5223/1 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 3305 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 3213 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 3404 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 3370 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 3403 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5490/14 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 2481 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5490/15 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5487 hrsz.

4060 Balmazújváros belterület 5486 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5485 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5481 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5480 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5464 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5463/7 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5449 hrsz.
4060 Balmazújváros belterület 5151/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A beruházással érintett terület a Sporttér utca, a Semsey Andor, az
Újkert sor, a Vasvári Pál és Oncsa valamint a kapcsolódó utcák környezete.
A tervezett felújítás szerint a 2-0-0 jelű főgyűjtő vasútig terjedő szakasza mederkorrekcióra és mederelemes
burkolásra kerül, valamint zárt szakasz épül. A megmaradó vasúti műtárgy csatlakozási pontját tekintettem
technikai kezdőpontnak, amely a megmaradó szakasz 0+635 szelvénye, egyben a tervezési szakasz
stacionálási kezdőpontja is (0+000).
A 4-0-0 jelű csatorna becsatlakozással szemben csatlakoztatjuk a meglévő helyi záportározót. A szakaszon
két műtárgy található, melynek felújítást FMF60 fedlapokkal és támfalas véglezárással tervezzük
megoldani, 10,0m hosszban. Ezen a szakaszon plusz 2 db műtárgyat terveztünk. A 0+000-0+485 szelvény
közötti szakaszon a csatorna nyílt földmedrű, 1,0 m fenékszélességgel, 1:1,5 rézsűhajlással, 0,5 ‰
fenékeséssel épül. A csatorna a 0+485-0+733 szelvények közötti szakaszán FM 60/80/100 mederelemmel,
a 0+733-0+816 szelvények közötti szakaszán FM 40/50/70 mederelemmel történő burkolását irányoztuk elő.
Közben a 0+733 szelvénybe jobbról fenékre csatlakozik, a lőteret megkerülő 2-6-0 j. csatorna fenékstabilizált
földmedre.
A 2-0-0 jelű csatorna 0+000-0+816 szelvények közötti szakaszán található hegyesszögű iránytöréseket
nyomvonal korrekcióval két-két tompaszögű iránytörésre osztjuk. A szakasz egyetlen áteresze ilyen
letörésben kerül kiváltásra, az előzőekben leírt támfalas véglezárással, 10,0m hosszban, de FMF60 fedlapot
alkalmazásával. A 0+816-1+107 kmsz. között ⌀60cm kettősfalú PE csatornacső kerül fektetésre 0,5‰
eséssel a meglévő rossz állagú beton vezeték helyére. Aknakiosztása 50m-enkénti, minden aknához egyegy víznyelő kiépítését irányoztuk elő.
A 2-0-0 jelű csatorna végaknájába csatlakozik a 2-5-0 j. Sporttér utcai csatorna. A 2-5-0 jelű csatorna a
0+000-0+138 szelvények között ⌀60cm KD-EM csőből épül, majd a 0+138-0+238 szelvények között FM
30/40/50, a 0+238-0+438 szelvények között FM 20/30/30 mederelemmel burkolt, 1,0‰ fenékesésű.
A vezeték átlag 35 m-es aknakiosztással épül a 0+138 kmsz.-ig. Az aknákhoz 2-2 db víznyelő csatlakozását
irányoztuk elő. A nyomvonal a Semsey utcát elérve a 0+138 kmsz-ben lévő aknás iránytöréstől nyílt
szelvénnyel épül a végszelvényig FM 20/30/30 mederburkolattal, 1,0‰ eséssel. A kapubejárók átereszei
átlag 5,0 m hosszban támfalas véglezárású FMF20 és FMF30 fedlapozással. A vezeték 0+138 kmsz-ben
kiépítendő iránytörő tisztítóaknájába fenékre csatlakozik a 9 fm 2-5-2-0 jelű ⌀40cm KD-EM zárt vezeték. A
2-5-2-0 jelű vezeték végaknájához csatlakozik a 2-5-2-1 jelű FM 20/30/30 mederelemmel burkolt árok, mely
csatorna végszelvényéhez 85 fm 60 cm padkafolyóka épül.
A 2-5-2-1 jelű vezeték kialakítása megegyezik a 2-5-0 nyílt szakaszánál leírtakkal. FM 20/30/30 vasbeton
mederelemmel kerül mederburkolásra 1,0‰ eséssel, támfalas átereszképzéssel FMF20 fedlapokból. A
szelvény megválasztását a keresztszelvény olymódon határozta meg, hogy bizonyos helyeken a járda
szintje alatt nagyobb beágyazottság nem biztosítható. Minden telek esetében 5,0 m átereszképzést
terveztünk, míg a csatlakozási szelvény a közút alatt 15,0 m hosszban kerül fedlapozásra.
A 2-6-0 jelű csatorna a Semsey Andor utca telkeinek megosztásával kialakult utca vízelvezetését biztosítja.
Mivel a terület (burkolati) fedettségi viszonyai alacsony kiépítettségűek, és a keresztszelvényi terület sem
korlátozott, ezért a szelvény teljes burkolása nem indokolt. A nyílt szelvények 1:1,5 rézsűhajlással kerülnek
profilozásra.
A csapadék csúcsidejű tározására azért van szükség, mert a vasút alatti áteresz és a 2-0-0 csatorna
jelen tervvel nem érintett vasúton túli szakasza egészen a befogadó Virágoskúti csatornáig kis esésű.
Ezért a fenékkel párhuzamos vízszinesés már a mértékadó vízhozam szállítására sem alkalmas. A
Debreceni utcáról és attól délre eső területek csapadékát szállító 2-4-0 főgyűjtő vízhozama viszont
túlterheli a rendszert. A nyílt meder viselkedése szerint a mértékadó helyzetben és az azt meghaladó
nem szokványos meteorológiai viszonyok esetén a túlterhelt mederben a visszaduzzadás a fenékesést
meghaladó vízszinesést fog eredményezni, mindaddig, amíg a folyadék a kritikus ponton ki nem lép
a mederből. A záportározó elhanyagolása esetén évente többször kellene számítani a Sporttér utca
mélypontján 10 cm-t meghaladó elöntésre.
A Bánlak településrészen tervezési feladat volt az Újkert sor, Oncsa és Esze Tamás utcák vízrendezése.
Az Újkert soron a 2-1-1-0 jelű csatorna kerül kiépítésre 740 fm hosszon. A 0+000-0+520 szelvényig FM
60/80/100 mederelemmel, a 0+520-0+740 szelvényig FM 30/40/50 kerül burkolásra. A csatorna csatlakozik
a Böszörményi úti 2-1-0 jelű csatorna 0+626 szelvényéhez. Az Oncsa utca és a környező területeinek

belvízelvezetése céljából nyílt FM 20/30/30 és FM 30/40/50 mederelemmel burkolt 2-1-1-5-5, 2-1-1-5-6,
2-1-3-1 jelű csatornák kerülnek kialakításra. A 2-1-1-5-5 és 2-1-1-5-6 jelű nyílt árkok befogadója majd a
Vasvári Pál utcai meglévő 1-12-3 jelű csatorna 0+847 szelvénye lesz. A 2-1-3-1 jelű csatorna befogadója a
Böszörményi úti 2-1-3-0 jelű meglévő csatorna (0+217 szelvény).
A Vasvári Pál utcai Újkert sor és Oncsa utcák közé tervezett 2-1-1-5 jelű FM 40/50/70 mederelemmel burkolt
nyílt felszíni vízelvezető csatorna (melynek hossza 251 fm, fenékesése 0,5‰) a 2-1-1-0 jelű Újkert sor utcai
tervezett csapadékvíz-elvezető csatornához csatlakozik.
A település DNY-i részén húzódó Karinkó utca csapadékvíz-elvezetésére 934 fm, nyílt földmedrű 1-3-3-0
jelű, 1,2 m fenékszélességű, 0,3 ‰ fenékesésű csatornát terveztünk, melyen keresztül a gyülekező
csapadékvizek a Hortobágy utcai 1-3-0 jelű meglévő, nyílt csatornába (0+453) kerülnek majd elvezetésre.
Csapadékvíz mennyiségek
A vízgyűjtő területeket befogadónak és a terepviszonyoknak megfelelően határoltuk le. A teljes vízgyűjtő
területekhez kiszámoltam a csapadékvíz hozamokat.
A biztonságos csapadékvíz elvezetés érdekében a mértékadó csapadékmennyiség meghatározásánál 4
éves gyakoriságot feltételeztem. A vízgyűjtőterületek lehatárolását a 3. sz. rajzon feltüntettem. A csatorna
hosszúságából és tározó képességéből adódóan figyelembe vettük a lefolyási időt és úthosszt a csatorna
szelvény mértékadó terhelésének meghatározásához. A csapadék mennyiség számítását és részletezését a
mellékelt táblázat tartalmazza.
Befogadó
A tervezett létesítmények befogadói önkormányzati kezelésben vannak.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység.
A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, mely a műszaki dokumentumok között megküldésre
kerül.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési
dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, a vízjogi
létesítési engedélyben és kiviteli tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben
összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi
előírások maradéktalan betartása mellett.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a közúti- és közműkezelői szakfelügyelet biztosítása is.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét
képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)
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.
CPV:
Fő tárgy:
45000000-7 Építési munkák
További tárgyak:
45232452-5 Vízelvezetés
45240000-1 Vízi létesítmények építése
45247112-8 Vízelvezető csatorna építése
(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 teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata egész hónapokban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 20
2 Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész hónapban megadva (az ajánlati
elem legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
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-2.1.3-15-HB1-2016-00007.
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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 nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. §. (2) bek. b) pontja
alapján tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
mértékére (nettó 126.771.654,- Ft) megfelelő ajánlatot és ajánlatkérő a szükséges többlet fedezetet
(nettó 19.884.894,- Ft-ot) biztosítani nem tudja. Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) és a Kbt. 75. § (4) bekezdése
alapján a közbeszerzési eljárás során dokumentált módon, a végleges ajánlatok bontása előtt ismertette az
ajánlattevőkkel a rendelkezésre álló fedezet összegét.

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 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: FEDRID Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tompa Mihály 2/A.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14939772-2-05
Hivatalos név: DUKTIL Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sajószigeti út 17.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13196358-2-05
Hivatalos név: TISZAÚJVÁROS TRANSZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kandó Kálmán u. 2.
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11859365-2-05
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:
2018/03/05 (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:
x 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: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Biatorbágy Város Önkormányzata (5477/2018)
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: Biatorbágy Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15981
Postai cím: Baross Gábor utca 2/A.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács András
Telefon: 0623310174
E-mail: jegyzo@pmh.biatorbagy.hu
Fax: 0623310135
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.biatorbagy.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: Önkormányzat
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: Önkormányzat
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: Népi építészeti emlékek helyreállítása - Biatorbágy, Nagy utca 31. alatti ingatlan
(Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése
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: Egy meglévő ingatlan átalakítási, korszerűsítési és bontási munkái.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: 1. rész: Főépület helyreállítási, felújítási, jókarbantartási munkái, 2. 2. rész:
Melléképületek bontás”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU12 A teljesítés helye: Biatorbágy, Nagy utca 31
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A.) ÉPÍTÉSZET
1. FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 12-006-12.2-0190310 Porvédőfal merevítő szerkezettel, zsaluzódeszkával és műanyag fóliával Kertészeti
fólia, 0,10 mm Zsaluzódeszka, 3-6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny 45 m2
2 12-010-1-0000001 Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek, tartószerkezeti feltárások a kivitelezési
munkák ideje alatt a szükséges helyeken és mennyiségben (meglévő nyíláskiváltások ellenőrzése, új
nyílások bontása, födémfeltárások készítése) 1 klt.
2. ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 15-012-33.2 Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakból, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m
magasság között 148 m2
2 15-001-1 Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig 65 m2
3 15-004-31.1 Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül 107 m2
4 15-012-6.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel,
korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és 144 m2
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig
5 15-012-6.2 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel,
korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és 182 m2

alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között
6 15-012-37 Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m2/db
munkaszint felületig 1 db
3. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 19-071-1.2 Közmű bekötések; elektromos hálózat bekötése a közmű vezetékbe (Áramszolgáltató számla)
1 db
2 19-071-1.3 Közmű bekötések; fogyasztómérő szállítása és felszerelése (Áramszolgáltató számla) 2 db
3 19-071-11.1.1.1 Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem,
érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése 1 db
4 19-010-1.21.2 Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 1
db
5 19-010-1.21.4 Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása 1 db
6 19-037-1.1 Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény
(Kéményseprő V. számla) 1 db
7 19-081-11.2.1 Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és
átvétele (Gázmű számla) 1 db
8 19-081-11.1.2 Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat 1 db
9 19-090-1 Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) 1 db
4. IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 21-003-2.1.3 Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. 5 m3
2 21-003-5.1.1.3 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú
talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály 18 m3
3 21-003-9.1.3 Alapárok-kiemelés szakaszos aláfalazásnál, száraz, földnedves talajban, IV. fejtési
talajosztályban 77 m3
4 21-003-10.1 Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből
depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves 75 m3
5 21-003-11.1.1 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, IIV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett
50 cm vastagságig 4 m3
6 21-003-11.1.2 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, IIV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50
cm-en túli szelvényben 6 m3
7 21-005-1.1.3 Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely
konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV. 36 m3
8 21-008-1.1.3 Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 65 m3
9 21-008-2.2.3 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% 46 m3
10 21-011-1.1.1 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. 97 m3
11 21-011-3.2.1 Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra 96 m3
12 21-011-3.2.2 Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, többlet minden további 10,0 m-re,
100 m-ig 96 m3
13 21-011-7.2-0000002 Feltöltések szivárgó köré az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel,
osztályozott kavicsból Osztályozott kavics, NHK 24/40 RTT, KŐKA, Alsózsolca 35 m3
14 21-011-7.2-0120002 Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti
padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers
homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca 35 m3
15 21-011-11.4 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe 46
db
5. SZIVÁRGÓÉPÍTÉS, ALAGCSÖVEZÉS
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 22-002-3.2-0135654 Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő:
80-100 mm REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 100, Csz: 149195 83 m
2 22-003-1.1-0133085 Szivárgó fenékcsatorna, folyóka ágyazatának készítése, osztályozott kavics
kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 16/24 TT, KŐKA, Alsózsolca 4 m3
3 22-003-2.3-0112110 Szivárgó fenékcsatorna, folyóka építése előre elkészített ágyazatra, csömöszölt
betonból C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4
finomsági modulussal 5 m3
4 22-003-3.1 Szivárgó fenékcsatorna, folyóka zárórétegének építése, agyagtömítéssel 4 m3
6. SÍKALAPOZÁS

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 23-000-1 Tégla- és kőalapok bontása 90 m3
2 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 9,8 m3
3 K Alapmegerősítés készítése szakaszos an, földmunkával, zsaluzással, C.20/16-FN minőségű
betonozással 60x50 cm méretben 107 fm
OPCIONÁLIS tétel!
Munkanem összesen:
7. HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKA
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 31-001-1.2.2-0220668 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás
betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B60.50 16 mm 1,5 t
2 31-001-1.2.1-0220905 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás
betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban,
BHS55.50 8 mm 0,5 t
3 31-001-2-0451503 Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési
síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50 0,88 t
4 31-030-11.1.1.2-0112110 Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és
bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé
képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé 23 m3
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
5 31-030-11.1.1.1-0112110 Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és
bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé
képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé 7 m3
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
6 31-051-1.1-0112140 Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal,
szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében
simítva C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 15 m2
32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,5 finomsági modulussal
7 31-051-6.2.3.1-0112110 Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással,
vízorrképzéssel,betonacél szereléssel, beton kézi tömörítésével,X0b(H), XN(H) környezeti osztályú,kissé
képlékeny konzisztenciájú betonból, 10 cm vastagság felett, ferdetető 0,05 m3
kéményen C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4
finomsági modulussal
8 31-051-10.2-0313815 Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű
beágyazó szárazhabarccsal, 10-40 mm rétegvastagság között MAPEI Mapefill szárazon kevert,
cementkötésű habarcs 0,1 m3
9 31-021-2.1.2-0222110 Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé
képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2
keresztmetszet felett C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék 20 m3
CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal
10 31-051-6.2.1-0112110 Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással,
vízorrképzéssel,betonacél szereléssel, beton kézi tömörítésével,X0b(H), XN(H) környezeti osztályú,kissé
képlékeny konzisztenciájú betonból, 10 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) 8 m2
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
8. ELŐREGYÁRTOTT ÉPÜLETSZERKEZETI ELEM ELHELYEZÉSE ÉS SZERELÉSE
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 32-002-1.1.1-0121011 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás
mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, 9 db
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes
nyílásáthidaló BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m, Cikkszám: ÁTH02
2 32-002-1.1.1-0121012 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás
mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, 10 db
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes
nyílásáthidaló BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m, Cikkszám: ÁTH02
3 32-002-1.1.1-0121013 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás
mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, 40 db

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes
nyílásáthidaló BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m, Cikkszám: ÁTH02
4 32-002-1.1.1-0121015 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is),
tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás
mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, 27 db
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes
nyílásáthidaló BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,00 m, Cikkszám: ÁTH02
9. FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVESMUNKA
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 33-005-1.1.2.1.1.1-0110002 Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből, kör
keresztmetszettel, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó,
cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó,
cementes mészhabarcs 2,1 m3
2 33-001-1.6.1.1.2-0110301 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, természetes anyagú termékekből,
vakolat alá, terméskőből, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Terméskő 0-300 kg Uzsa, M 2,5 (Hf30cm) falazó, meszes cementhabarcs 15 m3
3 33-001-1.1.1.1.1.1.3-3110001 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből,
normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy
kevéslyukú téglából, falazó cementhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla 6,9 m3
250x120x65 mm nsz. M 10 (Hf100-c) falazó cementhabarcs
4 33-011-1.2.1.1.1.1.1-0120051 Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm
falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes
mészhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100 mm M 1 (Hf10-mc) 31 m2
falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel
5 33-062-1.3.2-2110002 Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő vegyes kő
és betonfalba 50 cm vastagság felett (alapfalban is) Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10mc) falazó, cementes mészhabarcs 23 db
6 33-091-2.2.1-1110002 Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok
körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 tégla vastag falban Kisméretű tömör tégla
250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 85 m
10. ÁCSMUNKA
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 35-001-1.5-0680041 Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m3/
m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 252 m2
2 35-002-4.2-0113005 Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15
cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva
MASTERPLAST Mastermax 3 Classic páraáteresztő, háromrétegű tetőfólia 252 m2
normál hőterhelésre, 120 g/m2, Sd=0,02m, W1, Cikkszám: 0202-12015A75
3 35-003-1.1-0410024 Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 252 m2
4 35-003-1.6 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 500 m
5 35-003-1.7 Tetőlécezés lécezés nádfedés alá (20 cm-enként) 82 m2
6 35-004-1.2 Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá 82 m2
7 35-004-1.4 Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 20 m
8 35-007-1.2-0680041 Fafödémek, gerendafödém, 24 mm-es gyalult, felső deszkázással, faragott (fűrészelt)
fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 170 m2
9 35-080-2.1 Födémdeszkázás cseréje, 24 mm vastag felső deszkázás 170 m2
10 35-080-3.1-0680041 Gerenda váz készítése, födémmel egybeépítetve, Fűrészelt pallóból 50x200 mm
3-6.5 m I.o. 3,2 fam3
11 35-011-1.3.2-0211271 Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető
védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB
égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld 39,5 m3
12 35-002-1 Fóliaterítés és 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST PE fólia technológiai szigetelnek 240 m2
13 35-002-1-0000001 Fóliaterítés és 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST PE fólia állag megóvásra 350 m2
11. VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 36-001-1.1.2-0550040 Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes
mészhabarccsal, beton-, kőfelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes
mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal 333 m2

2 36-001-1.2.3-0600030 Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes
cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 2 cm vastagságban Hs60-cm, simító, meszes
cementhabarcs mészpéppel 333 m2
3 36-001-1.5.2-0550040 Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, Többlet bármely oldalfalvakolatra
minden további, 1 cm vastagságért Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 666 m2
4 36-001-31.1.1-0550090 Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima
kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső,
vakoló cementes mészhabarccsal 268 m2
5 36-001-31.1.2-0550080 Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima
kivitelben, két rétegben, ereszaljon kétszeri nádazással, 2 cm vastagságban Hvh5-mc, külső, vakoló
cementes mészhabarccsal 60 m2
6 36-001-31.1.1-0550090 Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima
kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső,
vakoló cementes mészhabarccsal 1 m2
7 36-001-31.1.1-0550090 Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima
kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső,
vakoló cementes mészhabarccsal 85 m2
8 36-001-31.5.3 Homlokzatvakolat készítése profilos kváderképzéssel, Hvh10-mc, külső, vakoló cementes
mészhabarccsal, 10 cm nutázási szélességgel 26 m2
9 36-001-32.2 Lábazati cementvakolat készítése 2 cm vastagságban, fasimítóval simítva 154 m2
10 36-009-16.2-0217495 Gipsz oszlopfej (oszlopfő), oszloptalp elhelyezése, összedolgozással, 40x40x40 60x60x60 cm befoglaló méret között L-30/a gipsz oszlopfő 41x40x52 cm 9 db
11 36-001-2.1 Durva oldalfalvakolat készítése, spalettán kézi felhordással, belső, vakoló cementes
mészhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 3 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes
mészhabarccsal 68 m2
12. ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 37-001-1.1-0110001 Falazott kéménypillér kályhafűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm2 kürtő belméretig,
falazó, cementes mészhabarcsba falazva, épületen belül Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm
nagyszilárdságú M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 1 m3
2 37-001-1.2-0110001 Falazott kéménypillér kályhafűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm2 kürtő belméretig,
falazó, meszes cementhabarcsba falazva, tetőn kívül, hézagolva Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm
nagyszilárdságú M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs 0,3 m3
3 37-021-1.2.2-0913014 Kémény- és szellőzőtartozékok, kéménytisztító vagy koromzsákajtó elhelyezése
nyílásvésés nélkül BAKONYTHERM KLASZIK tisztítóajtó BTK18 egykürtős kéményhez 2 db
4 37-002-31.1.1.1.1.2 Beton és kerámia köpenyelemes kéményrendszer samott béléscsővel, kompletten,
teljes-hőszigetelésű kémények, egy kürtővel, 140-200 mm belső átmérővel, szellőzőkürtő nélkül, 7,67 m
kéményhosszig, 1 db
13. TETŐFEDÉS
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 41-003-21.2-0115205 Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között,
minden második cserép rögzítésével TONDACH Hornyolt hódfarkú alapcserép 21x40 cm, téglavörös 252 m2
2 41-003-29.3-0115318 Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel,
kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt
sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, téglavörös 29 m
3 41-003-29.22-0194064 Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy
lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH eresz szellőzőelem fésű nélkül, fekete 60 m
4 41-003-29.31-0194072 Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer
kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH univerzális hófogó garnitúra 300x20 cm kiegészítőkkel,
horganyzott szinterezett 280 db
5 41-003-29.33-0194020 Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése
TONDACH univerzális tetőkibúvó ablak 45x55 cm 1 db
6 41-003-29.35 Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, járócserép elhelyezése és rögzítése 2 db
7 41-003-29.42-0116443 Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, gázkészülékek és szolárcső
kivezető egységeinek elhelyezése CREATON kerámia gázkémény átvezető cserép, NW 110 mm és NW 125
mm, EPDM mandzsettával, NUANCE ® engóbozott, minden cseréptípus, minden szín 1 db
14. ALJZATKÉSZÍTÉS, HIDEG ÉS MELEGBURKAT KÉSZÍTÉSE
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

1 42-012-1.1.1.1.1.3-0313111 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt
alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE 51 m2
cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér
2 42-022-1.1.1.7.1.1 Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, cement lap soros,
halszálka, parketta vagy kazettás kötésben,5 mm vtg. ragasztóba rakva, 4 mm fugaszélességgel, 15,6×15,6
cm méretben Padlóburkoló lap 47 m2
3 42-022-1.2.1.7.1.1-0614005 Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, tégla, beton, vakolt
alapfelületen, cement lap halszálka, parketta vagy kazettás kötésben,5 mm vtg. ragasztóba rakva, 5 mm
fugaszélességgel, 15,6×15,6 mm méretben Padlóburkoló lap 35 m2
4 42-022-2.1.7.1.1-0614003 Lábazatburkolat készítése, beltérben, cement lap, egysoros kivitelben, 3-5 mm
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, lábazati szegélyelem lapokból Lábazati
szegélyelem, 26x7,5x2,2 cm 53 m
5 42-022-2.2.7.1.1-0614003 Lábazatburkolat készítése, kültérben, cement lap egysoros kivitelben, 3-5 mm
ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, lábazati szegélyelem lapokból Lábazati
szegélyelem, 26x7,5x2,2 cm, 51 m
6 42-041-2.1.1-0215096 Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat
alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban
Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit 68 m2
Grund, nedvszívó alapfelület alapozására
7 42-042-1-0110027 Vakpadló készítése 24 mm-es deszkából, 48x75 mm-es párnafákkal Lucfenyő szélezett
deszka, 3-6,5 m-es, 24 mm-es 68 m2
8 42-042-2.1-0120101 Hajópadló fektetés 48x75 mm-es párnafákra, szalagmintába (futómintába) rakva
Hajópadló, fenyő 22 mm vastag, I.o 68 m2
9 42-042-6.1.2.1-0311142 Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre,
oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, selyemmatt 68
m2
10 42-042-31.1.1 Lábazat kialakítása, keményfa parketta szegőlécből, szegezve 56 m
11 42-090-9.2.3 Kő lépcső burkolatok javítása, vízszintes kőfelület átfaragása (felfrissítése) 5 mm mélységig,
goromba csiszolással, kemény mészkő 5 m2
15. BÁDOGOZÁS
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 43-002-1.5-0149455 Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben,
alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből PREFA függő ereszcsatorna 33-as porfestett
alumínium standard színekben, 0,7mm/6m 60 m
2 43-002-11.5-0149467 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel,
alumínium lemezből PREFA lefolyócső Ø100 körszelvényű, porfestett alumínium 0,7/3000, standard
színekben 20 m
3 43-003-1.1.4.1-0149642 Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből,
40 cm kiterített szélességig Ereszszegély PREFALZ® alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg.,
Ksz: 25 cm 60 m
4 43-003-5.1.6.2-0149648 Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy
ólomlemezből, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély PREFALZ® alumínium szalagból stukkó
felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm 4 m
5 43-003-10.1.3.2-0149652 Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből,
51-100 cm kiterített szélességig Kétvízorros fallefedés PREFALZ® alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7
mm vtg., Ksz: 60 cm 24 m
6 43-003-4.1.6.2-0149648 Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium vagy
ólomlemezből, 40 cm kiterített szélességgel Falszegély PREFALZ® alumínium szalagból stukkó felülettel,
0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm 24 m
7 43-004-9 Tetőszellőző elem beépítése a meglévővel mehegyezően aluminium lemezből 8 db
16. FA- ÉS MŰANYAG SZERKEZETEK ELHELYEZÉSE
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 44-001-1.1.3.2-0000001 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos
elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve,
küszöb nélkül, kazettás kivitelben tömör betétetkkel 6,01-10,00 m 2 db
kerület között 75x210 cm méretben 12 cm vtg. falba építve
2 44-001-1.1.3.2-0000002 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos
elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve,
küszöb nélkül, kazettás kivitelben tömör betétetkkel 6,01-10,00 m 2 db

kerület között 100x210 cm méretben 62 cm vtg. falba építve
3 44-001-1.1.3.2-0000003 Fa kétszárnyú beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba,
utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó,
festve, küszöb nélkül, kazettás kivitelben tömör betétetkkel 2 db
6,01-10,00 m kerület között 125x215 cm méretben 52 cm vtg. falba építve
4 44-001-2.1.1 Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel),
6,01-10,00 m kerület között elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással), 1 db
hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve, küszöbbel, kazettás kivitelben külső szárny tömör betétetkkel, belső
szárny üvegezett 135x247 cm méretben 57 cm vtg. falba építve
5 44-001-2.1.1-0000001 Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), 2 db
hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve, küszöbbel, kazettás kivitelben, üvegezett 100x247 cm méretben 57
cm vtg. falba építve
6 44-002-1.2.2.1 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg
vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), káva nélküli falba, 4,00 m kerületig, utólagos
elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom 2 db
beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve, kazettás kivitelben kívül 4-10-4, belül 4 mm-es
hőszigetelt üvegezéssel 80x50 cm méretben 58 cm vtg. falba építve
7 44-002-1.2.2.2 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy
kihagyott nyílásba, káva nélküli falba, 4,01-6,00 m kerület között utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás 1 db
nélküli fenyőfa ajtó, festve, kazettás kivitelben kívül 4-10-4, belül 4 mm-es hőszigetelt üvegezéssel 60x164
cm méretben 58 cm vtg. falba építve
8 44-002-1.2.2.2-0000001 Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, káva nélküli falba, 4,01-6,00 m kerület között utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás 7 db
nélküli fenyőfa ajtó, festve, kazettás kivitelben kívül 4-10-4, belül 4 mm-es hőszigetelt üvegezéssel 97x164
cm méretben 58 cm vtg. falba építve
9 44-001-2.1.1-0000003 Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), 1 db
hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve, küszöb nélkül, kazettás kivitelben, tömör 75x240 cm méretben 57 cm
vtg. falba építve
17. FELÜLETKÉPZÉS
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
1 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos
kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5
mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri 408 m2
nagyszilárdságú glettelőgipsz
2 47-000-3.4.2.1.1-0418393 Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát bázisú
készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen CAPAROL Sylitol Fassadenspachtel szilikát bázisú
homlokzati és beltéri glettanyag, szürke 434 m2
3 47-010-1.1.1-0313814 Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása,
felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen MAPEI Elastocolor Primer
oldószeres, fixáló alapozó 435 m2
4 47-011-3.1.1.1.1-0148201 Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű,
fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két
rétegben, tagolatlan sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit 434 m2
Szilikát) festék, fehér 0019, 0018, Cikkszám: 255307
5 47-011-15.1.1.2-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag
színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima
felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 408 m2
6 47-031-1.12.1.2-0418751 Belső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolt
felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr 223 m2
7 47-031-3.3.6.4-0219073 Külső fafelületek fedőmázolása, színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen, két
rétegben ThermoShield Nature lasur, páraáteresztő, kiefer (fenyő) 88 m2
18. SZIGETELÉS
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

1 48-031-1.3.3-0196570 Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, kő falszerkezet
GYÉMÁNTSZÁLAS SZÁRAZVÁGÁSI ELJÁRÁSSAL történő szakaszos átfűrészelésével, falszerkezet
műanyag ékekkel való kiékelésével, injektáló csonkok elhelyezésével, 107 ker.m2
zsugorodáskompenzált habarcs résinjektálásával, egy réteg minimum 1,5 vastag HDPE vízszigetelő lemez
elhelyezésével, átlapolással AGRU 2,0 mm vastag HDPE szigetelőlemez
2 48-002-1.1.1.1.2-0415319 Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának
kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz
felületen) ISO-PRIMER oldószermentes bitumenes alapozó, beton felületen 150 m2
(anyagfelhasználás: 0,5-0,7 kg/m2)
3 48-002-1.1.1.2.2-0415319 Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának
kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz
felületen) ISO-PRIMER oldószermentes bitumenes alapozó, beton felületen 70 m2
(anyagfelhasználás: 0,5-0,7 kg/m2)
4 48-002-1.3.1.1-0415021 Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0
mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással,
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE GRUND 4,5 150 m2
üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez
5 48-002-1.4.1.1-0415023 Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30
cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz
teljes felületű lángolvasztásos ragasztással,az átlapolásoknál teljes 75 m2
felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú
oxidált bitumenes lemez
6 48-002-1.21.1.1.1-0415023 Talajnedvesség elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, csőátvezetés
gallérozása Ø50 mm átmérőig, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, a cső
felületére teljes felületű olvasztásos ragasztással, a bitumenes lemezre teljes 2 db
felületen hegesztve ISO-LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált
bitumenes lemez
7 48-002-1.21.2.1.1-0415023 Talajnedvesség elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, csőátvezetés
gallérozása Ø50,01-Ø150 mm átmérő között, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes
lemezzel, a cső felületére teljes felületű olvasztásos ragasztással, a bitumenes 1 db
lemezre teljes felületen hegesztve ISO-LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú
oxidált bitumenes lemez
8 48-002-1.45.1-0115009 Talajnedvesség elleni szigetelés; Szerkezeti falon készített függőleges
falszigetelés védőrétege műanyag dombornyomott lemezzel rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben), HDPE
anyagú, kis dombormagasságú lemez (domborulatokkal a talaj irányába fordítva) 75 m2
DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez
9 48-007-41.1.1.1.2-0090756 Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton
alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 5 polisztirolhab lemez 50 mm,
λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él 113 m2
10 48-007-41.1.2.1-0092025 Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák
vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL
Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 200 mm 170 m2
11 48-007-41.2.4-0611332 Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén,
térhálósított polietilén habcsíkkal POLIFOAM N 3010 dilatációs habcsík, (92) / 150 mm, Kód: 85012841 180
m
12 48-007-56.1.1.1 Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy
műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, magastető szigetelésnél, vízszintes vagy ferde
felületen 45 m2
13 48-009-1.1.2-0414955 Szivárgórendszerek; Függőleges felületi vízelvezetés, szűrőfátyol elhelyezése kulé
kavics és visszatöltés közé helyezve geotextil szövetből 225 m2
14 48-012-5.1-0216006 Talajnedvesség elleni falszigetelés függőleges felületen, bevonatszigeteléssel két
rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy
simítóval felhordva Isomat SL 17 folyékony fólia, oldószermentes, 10 m2
kül-beltéri, csempeburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,
15 48-012-6.1-0216006 Talajnedvesség elleni padlószigetelés bevonatszigeteléssel két rétegben, minimum
2,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva
Isomat SL 17 folyékony fólia, oldószermentes, kül-beltéri, 2 m2
csempeburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,

16 48-012-8.1-0313601 Talajnedvesség elleni szigetelés hajlaterősítése műanyagbázisú kittel vagy minimum
8,5 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, egy rétegben, szigetelés rétegei közé
beágyazva, szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú 10 m
bevonatszigetelésnél, közvetlenül burkolható lemeznél MAPEI Mapeband szövet szalag
17 48-090-2.3-0313881 Ragasztott tetőfedések javítása, csatlakozások, áttörések, repedések tömítése
MAPEI Polyseal bitumenes tömítőragasztó 17 m2
B.) GÉPÉSZET:
1. Bontási munkák
Szám Munka megnevezése Menny. Egység
1 Meglévő vízvezeték bontása 30,0 m
2 Meglévő keerticsap bontása 1,0 db
3 Meglévő esőviz bekötések bontása 1,0 db
4 Meglévő esővíz összefolyó bontása 0,0 m
5 Építési törmelék és sitt felrakása szállítóeszközre, elszállítássa lerakóhelyre, a lerakóhelyi díjjal 8,0 m3
2. Belső víz-csatorna szerelés
Szám Munka megnevezése Menny. Egység
1 Mosdó leszerelése 1,0 db
2 Kád és mosogató csaptelep leszerelése 2,0 db
3 Mosogató leszerelése 1,0 db
4 Fürdőkád bontása 1,0 db
5 Horganyzott vízvezeték bontása 42,0 m
6 Földkitermelés vízvezeték feltárásához kézi elővel 3. oszt. talajban 13,3 m3
7 Faláttörés készítése gépészeti vezetékek részére 4,0 db
8 Födémáttörés készítése gépészeti vezetékek részére 2,0 db
9 Horony vésése víz- csatorna vezeték részére tégla falazatban 32,0 m
10 Horony vésése víz- csatorna vezeték részére aljzatbetonba 10,0 m
11 Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 15x1 falhoronyba 10,0 m
12 Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 18x1 falhoronyba 10,0 m
13 Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 16x2,2 falhoronyba 15,0 m
14 Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 20x2,8 falhoronyba 30,0 m
15 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 15 átmérőben, csővezetéken
10,0 m
16 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 18 átmérőben, csővezetéken
10,0 m
17 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 22 átmérőben, csővezetéken
45,0 m
18 Sárgaréz főelzáró gömbcsap elhelyezése 3/4" MOFÉM 2,0 db
19 Sárgaréz főelzáró gömbcsap elhelyezése 1" MOFÉM 2,0 db
20 Sárgaréz falikorong szerelése 1/2"-15 6,0 db
21 Sárgaréz falikorong szerelése 1/2"-18 2,0 db
22 Sárgaréz falikorong szerelése 3/4"-18 2,0 db
23 PVC csővezeték szerelése NA 32 méretben 4,0 m
24 PVC csővezeték szerelése NA 40 méretben 4,0 m
25 PVC csővezeték szerelése NA 50 méretben 10,0 m
26 PVC csővezeték szerelése NA 110 méretben 16,0 m
27 PVC strangszellőző NA 110 méretben 1,0 db
28 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 32 átmérőben, csővezetéken
4,0 m
29 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 40 átmérőben, csővezetéken
4,0 m
30 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 50 átmérőben, csővezetéken
10,0 m
31 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 110 átmérőben, csővezetéken
16,0 m
32 Mosógép, kazán csatlakozási hely kiépítése HL szifonnal 2,0 db
33 PE padlóösszefolyó bűzelzáróval 1200x140 rozsdamentes lefolyóráccsal 1,0 db
34 Visszamosható vízszűrő és nyomásszabályzó kiépítése 1" elzárókkal 1,0 db
35 Sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával 1/2" 51,0 db
36 Kombinált sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben, kupakkal és takaróárcsával 1/2" 2,0 db
37 Töltő szelep sárgarézből NA15 1,0 db

38 Kifolyószelep sárgarézből, krómozva, takarórózsával, légbeszívóval, tömlőcsatlakozóval 1/2" 2,0 db
39 Mosdószifon felszerelése csőszifon 1,0 db
40 Mosógép, mosogatógép golyós szifon elhelyezése 2,0 db
41 Mosdó rögzítő tőcsavar 1,0 db
42 WC rögzítő csavar 1,0 db
43 Alföldi mosdó felszerelése csapteleppel 1,0 db
44 Mosogató beépítése mosogató, szifon és csapteleppel, kétmedencés 1,0 db
45 Alföldi WC felszerelése mélyöblítésű kivitelben műanyag tartállyal, ülésdeszkával 1,0 db
46 Acéllemez kiöntő felszerelése, csapteleppel beépítve 1,0 db
47 Zuhanykabin beépítése, zuhany csapteleppel 1,0 db
48 Tükör felszerelése 1x1 m méretben 1,0 db
49 Folyékony szappantartó felszerelése 1,0 db
50 Papír törölköző tartó 1,0 db
51 WC papír tartó 1,0 db
52 Szemét tároló 60 l 2,0 db
53 Csatlakozás meglévő víz hálózatra 1,0 db
54 Csatlakozás meglévő csatorna hálózatra 1,0 db
55 Vízhálózat nyitása, zárása, üritése, visszatöltése 2,0 db
56 Vízhálózat átmosása, fertőtlenítése, öblítése 1,0 db
57 Vízminta készítése 1,0 db
58 Megvalósulási terv készítése 1,0 db
3. Fűtésszerelés
Szám Munka megnevezése Menny. Egység
1 Tágulási tartály leszerelése 50 l-ig 1,00 db
2 Lapradiátorok leszerelése 3,00 db
3 Réz fűtéscsövek visszabontása 37,00 m
4 Faláttörés készítése gépészeti vezetékek részére 20,0 db
5 Védőcső falátvezetés készítéséhez gépészeti vezetékek részére 14,0 db
6 Horony vésésefűtés vezeték részérekő falazatban 85,0 m
7 Horony vésése víz- csatorna vezeték részére aljzatbetonba 10,0 m
8 Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 15x1 falhoronyba 10,0 m
9 Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 18x1 falhoronyba 10,0 m
10 Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 28x1 falhoronyba 10,0 m
11 Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 16x2,2 falhoronyba 100,0 m
12 Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 20x2,8 falhoronyba 40,0 m
13 Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 26x3falhoronyba 30,0 m
14 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 15 átmérőben, csővezetéken
10,0 m
15 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 18 átmérőben, csővezetéken
110,0 m
16 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 22 átmérőben, csővezetéken
40,0 m
17 Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 28 átmérőben, csővezetéken
40,0 m
18 Logafix iszapleválasztó 1" 1,0 db
19 Logafix légleválasztó 1" 1,0 db
20 Sárgaréz főelzáró gömbcsap elhelyezése 1" MOFÉM hollandival 4,0 db
21 Sárgaréz főelzáró gömbcsap elhelyezése 1" MOFÉM 3,0 db
22 Strangszabályzószelep mind két végén belső menettel, felszerelve 1" 2,0 db
23 Visszacsapószelep sárgarézből BM 1" 3,0 db
24 Autómata légtelenítő szelep 1/2" 4,0 db
25 Kombinált hő és nyomásmérő 2,0 db
26 Hőmérő csőhüvellyel 2,0 db
27 Központi légbeszívó szelep 3/4" 1,0 db
28 Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő csavarzattal,
takarólemezzel, tartószerkezetttel kompletten, bekötve VN 22 600-600 típusú 1,0 db
29 Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő csavarzattal,
takarólemezzel, tartószerkezetttel kompletten, bekötve VN 22 600-800 típusú 2,0 db
30 Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő csavarzattal,
takarólemezzel, tartószerkezetttel kompletten, bekötve VN 22 600-1000 típusú 6,0 db

31 Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő csavarzattal,
takarólemezzel, tartószerkezetttel kompletten, bekötve VN 22 600-1200 típusú 2,0 db
32 Vogel&Noot gyártmányú acéllemez törölköző szárító radiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő
csavarzattal, takarólemezzel, fűtőpatronnal, tartószerkezetttel kompletten, bekötve 750W-os 1,0 db
33 Radiátor előremenő szelep 13,0 db
34 Radiátor visszatérő szelep 13,0 db
35 Thermosztatikus radiátor szelepek felszerelése 13,0 db
36 Fűtési vezetékek nyomáspróbája 5,0 műó
37 Próbafűtés és radiátorok beszabályozása 1,0 db
38 Fűtési rendszer le és feltöltése 1,0 db
39 Rákötés meglévő fűtési hálózatra 1,0 db
40 Megvalósulási terv készítése 1,0 db
4. Gázszerelés
Szám Munka megnevezése Menny. Egység
1 Gázvezeték elzárása, ledugózása 1,00 db
2 Gáztűzhely leszerelése 1,00 db
3 Gázkazán leszerelése 60 kW teljesítményig 1,00 db
4 Gázvezeték visszabontása 39,00 m
5 Földkitermelés gázvezeték feltárásához kézi elővel 3. oszt. Talajban 5,30 m3
6 Meglévő gázvezeték hálózat lezárása és kiszellőztetése 1,00 készlet
7 Csatlakozás készítése meglévő vezetékhez heggesztett kötéssel 3/4" 1,00 db
8 Szavatolt minőségű acélcső gázvezeték részére heggesztett kötésekkel szabadon szerelve 3/4" 6,00 m
9 Themis Condens 24 kombi zártégésterű kondenzációs falikazán felszerelése, bekötéssel 3/4"
golyóscsappal 1,00 db
10 Faláttörés készítése 30x30 cm méretig kézi erővel, téglafalban 61 cm vtg.-ig 2,00 db
11 Gázkémény építése komplett 6,50 m
12 Hő-és áramlástechnikai kémény méretezés készítése 1,00 db
13 Kéményseprő szakvélemény készítése és műszaki átadása 1,00 db
14 Gázellátó rendszer MEO átadása és beüzemelése 1,00 db
15 Gázberendezés beüzemelése 1,00 db
16 Gázberendezések újra indítása ellenőrzése, próbaüzeme 3,00 db
5. Külső víz-csatorna szerelés
Szám Munka megnevezése Menny. Egység
1 Földmunka készítése vízvezeték bekötéséhez 35,0 m
2 Homokágy készítése szennyvízcsatorna vezeték fektetéséhez 8,0 m3
3 Vízvezeték szerelése földárokban NA20 KPE csővel 10,0 m
4 Vízvezeték szerelése földárokban NA25 KPE csővel 20,0 m
5 NA 25/1" csatlakozó idom szerelése 4,0 db
6 Föld visszatöltés réteges elterítéssel vízvezeték árkában 10,0 m3
7 Föld visszatöltés réteges tömörítése 18,0 m3
8 Kerti csap szerelése komplet 2,0 db
9 Földmunka készítése szennyvíz és csapadékvíz csatorna részére 85,0 m
10 Homokágy készítése szennyvízcsatorna vezeték fektetéséhez 21,0 m3
11 KGPVC csővezeték fektetése idomok nélkül NA 110 méretben 42,0 m
12 KGPVC csővezeték fektetése idomok nélkül NA 125méretben 43,0 m
13 Föld visszatöltés réteges elterítéssel vízvezeték árkában 43,0 m3
14 Föld visszatöltés réteges tömörítése 43,0 m3
15 ACO-Self udvari lefolyó bűzzárral, öv. fedráccsal, hurdalékfogóval magasító elemmel, beépítése beton
ágyazatba 4,0 db
16 ACO-Hexaline udvari összefolyó beépítése beton ágyazatba, földmunkával komplett 8,0 m
17 Tisztító, fordító akna készítése műanyag fedéllel NA 300-125-300 KGPVC-ből 3,0 db
18 Rákötés meglévő csatorna beállásra KGPVC NA 160 1,0 db
19 Tisztító akna készítése műanyag fedéllel NA 300-160-300 KGPVC-ből esővíz bekötéséhez 1,0 db
20 Rákötés meglévő esővíz csatorna aknára KGPVC NA 160 1,0 db
21 Járda bontása csatorna bekötésekhez 6,0 m2
22 Úttest bontása csatorna bekötésekhez 10,0 m2
23 Járda helyreállítása 6,0 m2
24 Úttest helyreállítása 10,0 m2
5. KÜLSŐ VÍZ-CSATORNA ÖSSZESEN:
C.) ELEKTROMOSSÁG

1. Védőcsövek és kábeltartó szerkezetek
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
1 33-063-1.1.2 Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között 12 db
2 33-063-3.2.1 Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ keresztmetszetig 60 m
3 33-063-3.2.3 Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm˛ keresztmetszet között 110 m
4 33-063-21.4.1 Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig 46
db
5 33-063-21.4.2 Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig 5 db
6 33-063-21.4.3 Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig 2 db
7 33-063-21.4.4 Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 mm mélységig 1 db
8 K Nyílásbontás bármilyen válaszfalban 1 m2
9 K Nyílásbontás teherhordó téglafalban 0,1 m3
10 K Horonyvésés helyreállítása téglafalban, 8cm2 keresztmetszetig, építész terv szerint, nagy
gondossággal 60 m
11 K Horonyvésés helyreállítása téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszetig, építész terv szerint, nagy
gondossággal 110 m
12 K Födém vagy faláttörés készítése fúrással, átm. 100mm-ig 10 db
71 Elektromos energia ellátás, világítás
13 71-001-1.1.1.1.1-0110113 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre
elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16
mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke 60 m
védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
14 71-001-1.1.1.1.1-0110116 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre
elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16
mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke 220 m
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
15 71-001-1.1.1.1.2-0110123 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre
elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29
mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke 50 m
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
16 71-001-1.1.1.1.3-0110136 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre
elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48
mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke 50 m
védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36
17 71-001-1.2.2.1-0110016 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev 160 m
műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16
18 71-001-1.2.2.2-0110021 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev 120 m
műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21
19 71-001-1.2.2.2-0110025 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev 50 m
műanyag szürke védőcső 25 mm, Kód: MU-I 25
20 71-001-1.2.2.3-0110036 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev 60 m
műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36
21 71-001-1.2.2.3-0110048 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev 20 m
műanyag szürke védőcső 48 mm, Kód: MU-I 48
22 71-001-11.1.1-0120153 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés
nélkül, Névleges méret: Ř65 mm, 2xŘ65 mm VI-KO ViSZD65s sorolható doboz, Csz: 90926007 + ViSZD65f
doboz tető, Csz: 90926006 75 db

23 71-001-11.1.2-0121003 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés
nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDROTHERM beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K 10 db
24 71-001-11.1.2-0121004 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés
nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDROTHERM beltéri elágazó doboz, Müdk 150 mm, Kód: 150-K 6 db
25 71-001-11.1.2-0121103 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés
nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDROTHERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 200 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 200 2 db
2. Vezetékek és kábelek
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1 71-002-1.2-0213006 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába
fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó
vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm˛ H07V-K 450/750V 1x 6 mm˛, 50 m
hajlékony rézvezetővel (Mkh)
2 71-002-21.1-0217072 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H05VV-F 20 m
300/500V műanyag tömlő vezeték 2x 1,5 mm˛, hajlékony rézvezetővel (MT)
3 71-002-21.1-0217092 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H05VV-F 30 m
300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 1,5 mm˛, hajlékony rézvezetővel (MT)
4 71-002-21.1-0221521 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V 210 m
3x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
5 71-002-21.1-0221522 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V 350 m
3x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
6 71-002-21.1-0221541 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V 120 m
4x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
7 71-002-52.2-0336644 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ NYM 300/500V 30 m
5x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
8 71-002-52.1-0336671 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi
erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig YSLY 0,6/1 kV 3x1,5 mm˛ 100 m
9 71-002-52.3-0336580 Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi
erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m NYY-J 0,6/ 1 kV 5x10 mm˛ 20 m
3. Szerelvények
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1 71-005-1.1.1.1-0561951 Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A
Prodax Classic fehér egypólusú kapcsoló kerettel, fehér 3 db
2 71-005-1.1.1.4-0561953 Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A
Prodax Classic csillárkapcsoló kerettel, fehér 2 db
3 71-005-1.1.1.4-0564346 Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú védett kapcsolók IP44,
Prodax Classic fehér kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér 2 db
4 71-005-1.1.1.6 Komplett világítási szerelvények ; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív
(váltó) kapcsolók Prodax Classic fehér váltókapcsoló kerettel 4 db
5 71-005-1.11.1.1.1-0561955 Védett csatlakozóaljzat elhelyezése IP44, süllyesztve, 16A, földelt, egyes
csatlakozóaljzat (2P+F) Prodax Classic csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér 35 db
6 71-005-1.11.1.1.1-0561957 Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése
Schneider system M, kulcsos kapcsoló 3 állású szürke, komplett 1 db
4. Lámpatestek elektronikus előtéttel

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1 71-010-1.3.2.1-0140247 L1-es jelű, 2x36W fénycsöves lámpatest, mennyezetre szerelve, parabolatükrösrácsos, HOLUX E-DELUX, EVG 6 db
2 71-010-1.3.2.1-0140248 mint fent, beépített akkumulátorral (bizt. vil.) 6 db
3 71-010-1.3.2.1-0140250 L3-as jelű, 2x36W, IP65, átlátszó burás, fénycsöves lámpatest mennyezetre
szerelve, EVG, jav. Típus HOLUX INOX 38236P 1 db
4 71-010-1.3.2.1-0140252 1x14W-1 jelű, 1x14W fénycsöves lámpatest pult-tükörvilágító, IP44, átl. burás,
OMS 1 db
5 71-010-12.11.2.1.1-0115459 Irányfény lámpatest, saját akkumulátoros, készenléti üzemmel üzemű, 1,5h,
8W fénycsöves kivitel, IP65, COOPER EL65 5 db
5. Elosztó berendezések
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1 71-009-5.1-0625001 Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal, IP 30 védettséggel,
bekötéssel és áramköri elemekkel: "EF21" elosztó berendezés terv szerinti tartalommal, bekötéssel 1 db
2 71-009-5.1-0625002 Főelosztó berendezésben C3x32A kialakítása elosztó berendezés részére 1 db
6. Egyéb tételek
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
71 Ideiglenes ektromos energia ellátás, bontás
1 71-101-M Elekromos bontások, ideiglenes áramvételi hely kialakítása, ideiglenes villanyoszlop állítása,
mérőhely kialakítása 1 db
2 71-101-M Ideiglenes mérő bekötése ELMŰ 1 db
3 71-101-M 3 fázisú mérő leszerelése ELMŰ 1 db
4 71-000-6.2 Légvezeték tetőtartó leszerelése 1 db
5 71-000-6.M Mérőhely megszüntetése 1 db
6 71-000-1.11 Kapcsolók, aljzatok bontása 23 db
7 71-000-4.4 Hőtárolós elektromos kályha bontása 2 db
8 71-000-1.13 Lámpatestek leszerelése 11 db
9 71-000-1.5.1 Elektromos vezetékek bontása 203 m
10 71-000-1.1.1 Védőcső bontása falhoronyból 87 m
11 71-000-4.1 Melegvíz tároló leszerelése 1 db
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1 71-002-71.1.3 Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-5 vezetékszál esetén 17
db
2 71-002-71.1.3-0000005 Termosztát, gépészeti vezérlő, szelep, érzékelő bekötése 2 db
3 71-013-7.3-0310387 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő
kötése OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm˛, R.sz.: 5057523 12
db
4 71-013-7.4 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése 2 db
5 71-006-1.1.2-0315790 Nyomógombok; Visszaálló nyomógomb elhelyezése szerelőlapra vagy ajtóra,
üveglap mögötti áramtalanító nyomógomb (szerelési m.: pf. +1,1m) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] 1
db
6 K Meglévő villamos készülékek, vezetékek, védőcsövek bontása felmérési napló készítéssel 1 tétel
72 Informatika, telefon (gyengeáram)
1 CAT6 UTP fali kábel, csatornába, védőcsőbe behúzással 100 m
2 CAT6 UTP kábel kifejtés rendezőben 4 db
3 CAT6 UTP RJ45 végpont, szereléssel (sorolókeretbe illeszkedő mechanizmus), fedlappal, Prodax Classic
keret fehér díszítőcsíkkal, fehér 6 db
4 Cat6 12 portos UTP patch panel 1U 110IDC, kábelek végződtetése a patch panelon 1 db
5 19" 1U gyűrűs panel, vízszintes kábelrendező 2 db
6 1U magas blank panel az üres helyekre 2 db
7 230V-os csatlakozó sáv, 6 csatlakozóval, 1 db
8 Hálózat bemérés, jegyzőkönyv 1 tétel
9 Telepítés, üzembehelyezés, dokumentálás 1 db
73 Behatolásjelző rendszer (gyengeáram)
1 Paradox behatolásjelző központhoz, 8 zónás szabotázsvédett, zárható fémdobozban, tápegységgel,
akkumulátorral 1 tétel
2 LCD kezelő kijelző billentyűzet (kezelőegység) 1 db
3 Passzív infravörös mozgásérzékelő, infratartóval 7 db

4 beltéri hangjelző 1 db
5 Cat5E UTP vezeték 30 m
6 2x0,5+4x0.22+S árnyékolt vagyonvédelmi vezeték 100 m
7 3x1,5 MT vezeték 20 m
8 Szerelési segédanyagok 1 klt
9 Rendszerprogramozás, üzembe helyezés, távfelügyeleti csatlakoztatás, oktatás 1 tétel
75 védőcsövezés (gyengeáram)
1 Mü III 16, vékonyfalú cső, hajlékony szigetelő védőcső, kemény PVC-ből gyenge mechanikai
igénybevételre, falhoronyba süllyesztetten szerelve elágazó és szerelvénydobozokkal, átm. 16 mm 80 m
2 MÜ III 23, vékonyfalú cső, mint előző, de átm. 23 mm 20 m
3 MÜ III 36, vékonyfalú cső, mint előző, de átm. 36 mm 5 m
4 Mü I 16, vastagfalú cső kiépítése, kemény, sima PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, álmennyezet
felett és/vagy szabadon pattintó bilinccsel vasbeton födémre, oszlopra szerelve, átm. 16mm 90 m
7. Dokumentáció
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1 71-013-9 Üzembe helyezés előtti első szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyv készítéssel 1 tétel
2 71-013-9-0000004 Szigetelés mérés és jegyzőkönyv készítése 1 tétel
3 71-013-9-0000006 Megvilágítás mérés és jegyzőkönyv készítése 1 tétel
4 71-013-9-0000008 Megvalósulási terv készítése digitális formátumban, 2 pld papíron 1 tétel
2. rész: „Melléképületek bontás” mennyisége:
FÉSZER ÉS ISTÁLLÓ BONTÁS
Tételszám Munka leírása Mennyiség Egység
41-000-1-M Síkpala fedés bontása
217,5 m2
21-011-12-M Bontási törmelék mozgatása és konténerbe rakása
109 m3
21-011-11.2-M Bontott pala elszállítása 4 m3-es konténerben és ártalmatlanítása
3 konténer
35-000-2.1 Tetőlécezés bontása
217,5 m2
35-000-1.2 Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiség felett
166,6 m2
31-000-8.1.1 Sík vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig
9,59 m3
44-000-1.1 Fa nyílászárók bontása 2 m2-ig
2,5 m2
44-000-1.2 Fa nyílászárók bontása 2 - 4 m2 között
7,72 m2
23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása
29,9 m3
33-000-1.6.1.1.1 Kő falazat bontása
69,8 m3
33-000-11.1.1.1.1 Tégla pillér bontása
0,3 m3
33-000-1.1.1.1.1-M Kitöltő falazat botása kisméretű téglából
1,95 m3
31-000-13.2 Beton aljzat bontása
79,9 m2
21-011-12 Bontási törmelék mozgatása és konténerbe rakása
185,5 laza m3
21-011-11.2 Bontási törmelék elszállítása 4 m3-es konténerben
47 konténer
(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. hiánymentes kivitelezési határidő 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: legkedvezőbb ár / Súlyszám: 4
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: A
Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli közvetlen
ajánlattételi felhívás megküldésével indított tárgyalásos eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás
becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot és a beszerzés nem európai uniós alapokból
finanszírozott és nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 72. § (2) b)
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:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
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: Marco 2100 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vajda János utca 19.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
Hivatalos név: Q Design Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság utca 48.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
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:
2018/02/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
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

BJMOKK Nonprofit Kft. (5663/2018)
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: BJMOKK Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24426
Postai cím: Latorca utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vaskuti Máté
Telefon: +36 30 609 0101
E-mail: mate.vaskuti@bjmokk.hu
Fax: +36 30 609 0101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bjmokk.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
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: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése Ginop - 7.1.2-Hajók és
Kapcsolódó Eszközök Beszerzése A Felső- és Alsó-Tiszán
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34512000-9
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság részére kizárólag új hajók és kapcsolódó eszközök beszerzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55222848 (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: Sárkányhajók és lapátok csomag
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Felső-Tisza: Tiszaújváros, 3580 Tiszaújváros, Tiszavirág út 16.
Hrsz: 1606/1
NUTS-kód: HU311
Alsó-Tisza: 6725 Szeged, Alsóvárosi feketeföldek 158. Hrsz: 02065/4
NUTS-kód: HU333
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. RÉSZ: SÁRKÁNYHAJÓ ÉS LAPÁTOK
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET FELSŐ-TISZA ALSÓ-TISZA ÖSSZESEN
sárkányhajó 10 4 2 6
lapát sárkány - 46 22 68
(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:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00001 és
GINOP-7.1.2-15-2016-00002
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: ÜVEGSZÁLAS TÚRAHAJÓ CSOMAG
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Felső-Tisza: Tiszaújváros, 3580 Tiszaújváros, Tiszavirág út 16.
Hrsz: 1606/1
NUTS-kód: HU311
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET FELSŐ-TISZA ALSÓ-TISZA
ÖSSZESEN
kenu poliészter 4-es 8 23 31
(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:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00001 és
GINOP-7.1.2-15-2016-00002
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: POLIETILÉN TÚRAHAJÓ CSOMAG ÉS LAPÁTOK
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Felső-Tisza: Tiszaújváros, 3580 Tiszaújváros, Tiszavirág út 16.
Hrsz: 1606/1
NUTS-kód: HU311
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 személyes folyami kajakok
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET FELSŐ-TISZA ALSÓ-TISZA ÖSSZESEN
folyami kajak 1-es 0 10 10
b/ 1 személyes túra kajakok
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET FELSŐ-TISZA ALSÓ-TISZA ÖSSZESEN
kajak polietilén 1-es 6 17 23
c/ 2 személyes túra kajakok
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET FELSŐ-TISZA ALSÓ-TISZA ÖSSZESEN
kajak polietilén 2-es 5 19 24
d/ 2+2 személyes kenuk
kenu polietilén 2+2-es 0 20 20
e/ 4 személyes túra kenuk
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET FELSŐ-TISZA ALSÓ-TISZA ÖSSZESEN

kenu polietilén 4-es 25 16 41
f/ lapátok
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET FELSŐ-TISZA ALSÓ-TISZA ÖSSZESEN
lapát kajak felnőtt 14 52 66
gyerek 6 23 29
lapát kenu felnőtt 106 189 295
gyerek 45 81 126
(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:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00001 és
GINOP-7.1.2-15-2016-00002
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: MENTŐMELLÉNYEK
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Felső-Tisza: Tiszaújváros, 3580 Tiszaújváros, Tiszavirág út 16.
Hrsz: 1606/1
NUTS-kód: HU311
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: MEGNEVEZÉS MÉRET FELSŐ-TISZA ALSÓ-TISZA ÖSSZESEN
mentőmellény S 43 69 561
mentőmellény M 65 103
mentőmellény L 87 138
mentőmellény XL 22 34
(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:
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
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00001 és
GINOP-7.1.2-15-2016-00002
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: KÖTELEZŐ FELSZERELÉSI CSOMAG
Rész száma: 5

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Felső-Tisza: Tiszaújváros, 3580 Tiszaújváros, Tiszavirág út 16.
Hrsz: 1606/1
NUTS-kód: HU311
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(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:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00001 és
GINOP-7.1.2-15-2016-00002
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: SÁRKÁNYHAJÓ ÉS LAPÁTOK
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: 2018/03/21 (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: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.;
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: viktor.pocza@kajak.hu
Telefon: +36 703752475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 703752475
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
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: 11085419
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: KAJAK.HU KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.;
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Üvegszálas túrahajó csomag
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: 2018/03/21 (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: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország:
E-mail: viktor.pocza@kajak.hu
Telefon: +36 703752475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 703752475
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
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: 7489738
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: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Polietilén túrahajó és lapátok csomag
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: 2018/03/21 (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: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54.
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
E-mail: info@surfcore.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07
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: 32588509
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: KAJAK.HU KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54.;
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Mentőmellények csomag
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: 2018/03/21 (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: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: viktor.pocza@kajak.hu
Telefon: +36 703752475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 703752475
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
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: 3466329
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: KAJAK.HU KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.;
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Kötelező felszerelési csomag
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: 2018/03/21 (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: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.;
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: viktor.pocza@kajak.hu
Telefon: +36 703752475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 703752475
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
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: 592853
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: KAJAK.HU KFT
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Római part 35-36.;
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54
Város: Velence
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07
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:
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: 2018/04/05 (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

Budapest Főváros Kormányhivatala (5696/2018)
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 Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: AK10173
Postai cím: Váci utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czékus Mihály
Telefon: +36 1 896 3926
E-mail: kozbeszerzes@bfkh.gov.hu
Fax: +36 1 237-4882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
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: 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: Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő klímaberendezések
karbantartása és javítása 1696 db+25% mennyiségben
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő
klímaberendezések karbantartására és javítására 1696 db + 25% mennyiségben, nettó 40 millió Ft
keretösszegre vonatkozóan, karbantartási és javítási szolgáltatás igénybevétele szükséges.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: 1. rész:"Split klímák"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő
klímaberendezések karbantartására és javítására 1696 db + 25% mennyiségben.
(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, technikai telefonos ügyfélszolgálat biztosítása 07-21 óra
időtartamot meghaladó mértékben 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 2. rész: "Folyadékhűtők"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő
klímaberendezések karbantartására és javítására 1696 db + 25% mennyiségben.
(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, technikai telefonos ügyfélszolgálat biztosítása 07-21 óra
időtartamot meghaladó mértékben 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 3. rész: "Speciális szerverterem klímák"
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő
klímaberendezések karbantartására és javítására 1696 db + 25% mennyiségben.
(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, technikai telefonos ügyfélszolgálat biztosítása 07-21 óra
időtartamot meghaladó mértékben 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: 4. rész:"Szivárgásvizsgálat"
Rész száma: 4

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50711000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Budapest Főváros Kormányhivatala ingatlanaiban működő
klímaberendezések karbantartására és javítására 1696 db + 25% mennyiségben.
(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, technikai telefonos ügyfélszolgálat biztosítása 07-21 óra
időtartamot meghaladó mértékben 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szivárgásvizsgálati díj / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság 2018.
március 5. napján, EMIR 201/08/SZ/03955 számon nem támogató tartalmú tanúsítványt adott ki az eljárás
vonatkozásában, az alábbi indoklással:
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján eredménytelen. Figyelemmel
arra, hogy Ajánlatkérő a módosított ajánlattételi határidőről 2017. december 1. napján tájékoztatta az
érdeklődő gazdasági szereplőket, annak ellenére, hogy az eredeti ajánlattételi határidő 2017. november
30-a volt. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem módosította az ajánlattételi határidőt annak lejáratáig,
így az eredeti határidő maradt érvényben, mely határidőig nem érkezett ajánlat. Azzal, hogy Ajánlatkérő
2017.11.29-én tájékoztatást küldött az ajánlattételi határidő és dokumentum módosítási szándékáról, nem
felelt meg a Kbt. 55.§ (2) bekezdésének.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 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 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: Csiszer Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u.36.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11143859-2-09
Hivatalos név: Regale Energy Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Krisztina krt. 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22715094-2-41
Hivatalos név: Klíma Express Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bodza utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12245301-2-13
Hivatalos név: CLH Klímaszervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10252019-2-42
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:
2017/11/16 (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: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (5621/2018)
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 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.
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: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén
Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó
csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása, javítási, karbantartási
munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
közigazgatási területén Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak,
a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása,
javítási, karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59126000 (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 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén
Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó
csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása, javítási, karbantartási
munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233141-9

További tárgyak:

45233142-6
45233228-3
45233140-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának
közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
közigazgatási területén Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő burkolatlan utak,
a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, burkolatlan parkolók felújítása,
javítása, karbantartása nettó 59.126.000 forint értékig 2018. 12. 31-ig, vagy a szerződéses keretösszeg
kimerülésének napjáig, ha a keretösszeg előbb kimerül, mint 2018. 12. 31.
A burkolatlan utak hossza: 83,8 km.
(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 eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőhöz képest
késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett napokra az ajánlattevő által vállalt késedelmi
kötbér (min. 0,4%, max. 1%) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az árazott mintafeladat szerinti 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
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 keretszerződés
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: 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: DEPONÁTOR MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 73.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail: deponatorkft@gmail.com
Telefon: +36 12860586
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 1 2861017
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59126000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59126000
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 Út és Közműépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty utca 2434/1.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10933255-2-13
Hivatalos név: GEO-MET Közműépítő, Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határ út 15.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12218163-2-13
Hivatalos név: HIDROGRÁD KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akácfa u. 2/a.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14335556-2-13
Hivatalos név: BOGÁRDI-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Forrás út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156267-2-13
Hivatalos név: DEPONÁTOR Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 73.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433-2-13
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:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 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

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (6443/2018)
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 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.
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: Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén Soroksár
Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvízelvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítási,
karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási
területén Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk
tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók
felújítása, javítási, karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66000000 (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 XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén Soroksár
Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvízelvezető rendszer és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítási,
karbantartási munkáinak eseti megrendelések alapján történő elvégzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233141-9

További tárgyak:

45233142-6
45233140-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának
közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata
tulajdonában és kezelésében lévő szilárdburkolatú utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer
és egyéb műtárgyak, járdák, úttartozékok és burkolt felületű parkolók felújítása, javítása, karbantartása
nettó 66.000.000 forint értékig 2018. 12. 31-ig vagy a szerződéses keretösszeg kimerülésének napjáig, ha a
keretösszeg előbb kimerül, mint 2018. 12. 31.
A szilárd burkolatú utak hossza: 61,7 km, szilárd burkolatú járdák hossza: 58,8 km.
(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 eseti megrendelésben meghatározott teljesítési határidőhöz képest
késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett napokra az ajánlattevő által vállalt késedelmi
kötbér (min. 0,4%, max. 1%) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az árazott mintafeladat szerinti 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
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 keretszerződés
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: 2018/04/10 (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: Nató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kapitánypuszta út 162.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
E-mail: natoepkft@gmail.com
Telefon: +36 309666994
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 2625772
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320669-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66000000
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: ORD Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Száva utca 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14113246-2-42
Hivatalos név: T-NATURA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Téglagyártó u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13508175-2-43
Hivatalos név: Petrolépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 68.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13543695-2-43
Hivatalos név: Gold-Blond Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temető sor 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1237
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14123207-2-43
Hivatalos név: Nató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kapitánypuszta út 162.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320669-43
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:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 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

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5098/2018)
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 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 1 7766 211
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.
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: „Forgalomtechnikai kiskorrekciók VIII. és IX. csomag munkáinak 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: 1. rész: „Forgalomtechnikai kiskorrekciók VIII. csomag munkáinak
elvégzése"
VIII.1. Bp. III. Serfőző u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.2. Bp. VIII. Vajda P. u.-Bláthy u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.3. Bp. IX. Haller u. - Gát u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.4. Bp. X. Maglódi ú. - Kocka u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.5. Bp. XVIII. Üllői ú. - Dávid F. u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.6. Bp. XVIII. Üllői út - Kupeczky u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése
VIII.7. Bp. XII. Stromfeld u. - Levendula u. építéssel járó forgalmi rend módosítás
VIII.8. Bp. XI. Balatoni út - Péterhegyi u. építéssel járó forgalmi rend módosítás
2. rész: „Budapest Forgalomtechnikai intézkedések IX. csomag munkáinak elvégzése”
IX.1. Bp. Xl. ker. Budai alsó rkp. - Szabadság híd jelzőlámpa létesítés
IX.2. Bp. XIX. ker. Kisfaludy-József A. u. gyalogos-átkelőhely létesítése
IX.3. Bp. X. ker. Kőér - KSC sporttelep gyalogos-átkelőhely létesítése
IX.4. Bp. XXI. Plútó u. gyalogos-átkelőhely létesítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44131500 (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 Forgalomtechnikai intézkedések VIII. csomag
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233228-3

További tárgyak:

45233260-9
45316213-1
45233221-4
34928500-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Teljes Mennyiség: a kiviteli tervdokumentációk szerinti mennyiségben
Budapest Forgalomtechnikai intézkedések VIII. csomag:
• VIII.1. Bp. III. Serfőző u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése: út- forgalomtechnika építés,
BKK Közút Zrt. UFO 43/34/2017.06.

• VIII.2. Bp. VIII. Vajda P. u.-Bláthy u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése: útforgalomtechnika építés, BKK Közút Zrt. UFO 46/34/2017.06.
• VIII.3. Bp. IX. Haller u. - Gát u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése: út- forgalomtechnika
építés, BKK Közút Zrt. UFO 49/34/2017.06.
• VIII.4. Bp. X. Maglódi ú. - Kocka u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése: út- forgalomtechnika
építés, BKK Közút Zrt. UFO 13/2017.06.
• VIII.5. Bp. XVIII. Üllői ú.-Dávid F. u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése: útforgalomtechnika építés, BKK Közút Zrt. UFO 65/34/2017.06.
• VIII.6. Bp. XVIII. Üllői út-Kupeczky u. gyalogátkelőhely forgalombiztonságának növelése: útforgalomtechnika építés, BKK Közút Zrt. UFO 67/34/2017.06.
• VIII.7. Bp. XII. Stromfeld u.-Levendula u. építéssel járó forgalmi rend módosítás: út- forgalomtechnika
építés, BKK Közút Zrt. UFO 99/34/2017.06.
• VIII.8. Bp. XI. Balatoni út- Péterhegyi u. építéssel járó forgalmi rend módosítás: út- forgalomtechnika építés,
Budapest Közút Zrt. FT 17010/2017.06.
A teljes mennyiséget az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák.
Ajánlattevőnek a kiviteli tervdokumentációt és mellékelt dokumentumait át kell vizsgálnia, a kiviteli helyszínt
be kell járnia. A teljes műszaki tartalom megismerése érdekében az általa szükségesnek tartott feltárásokat,
felméréseket saját felelősségi körén belül elkészítheti, az ajánlatkérés tárgyában egyösszegű, teljeskörű
ajánlatát fentiek ismeretében szükséges megtenni.
A munkavégzéshez szükséges - időközben lejárt vagy hiányzó - hozzájárulások, közműpecsétek megújítása
illetve beszerzése, az esetleges fakivágási engedélyek beszerzése a munkakezdési engedély megszerzése,
az ahhoz szükséges ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése, engedélyeztetése Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 14.2. „M.2 a)” alkalmassági feltétel alapján bemutatott szakember öt (5)
éven felüli többlettapasztalata (maximum hatvan (60) hónap többlettapasztalat) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár, amely megegyezik a részenként összesített árazott
költségvetés kivitelezési munka nettó összegével (vagy annak értelemszerűen megfelelő) sorával.
(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:
II.2.1) Elnevezés: Forgalomtechnikai kiskorrekciók IX. csomag munkáinak elvégzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233228-3

További tárgyak:

45233260-9
45316213-1
34928500-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Budapest Forgalomtechnikai intézkedések IX. csomag
• IX.1. Bp. Xl. ker. Budai alsó rkp. - Szabadság híd jelzőlámpa létesítés, út, -forgalomtechnika, -közvilágítás, közúti jelzőberendezés építése, ConstReal Kft. C252/2015, 2016. május.
• IX.2. Bp. XIX. ker. Kisfaludy - József A. u. gyalogos-átkelőhely létesítése, út, -forgalomtechnika, közvilágítás építése, SIGEN Kft. S2017/3, 2017. április.

• IX.3. Bp. X. ker. Kőér - KSC sporttelep gyalogos-átkelőhely létesítése, út, -víz, -forgalomtechnika építése,
ConstReal Kft. C252/2015, 2016. május, Budapest Közút Zrt. FT 17004, 2017. január.
• IX.4. Bp. XXI. Plútó u. gyalogos-átkelőhely létesítése, út, -forgalomtechnika, -közvilágítás építése, UVATER
Zrt. 52.118/01, 2017. augusztus.
A teljes mennyiséget az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák.
Ajánlattevőnek a kiviteli tervdokumentációt és mellékelt dokumentumait át kell vizsgálnia, a kiviteli helyszínt
be kell járnia. A teljes műszaki tartalom megismerése érdekében az általa szükségesnek tartott feltárásokat,
felméréseket saját felelősségi körén belül elkészítheti, az ajánlatkérés tárgyában egyösszegű, teljeskörű
ajánlatát fentiek ismeretében szükséges megtenni.
A munkavégzéshez szükséges - időközben lejárt vagy hiányzó - hozzájárulások, közműpecsétek megújítása
illetve beszerzése, az esetleges fakivágási engedélyek beszerzése a munkakezdési engedély megszerzése,
az ahhoz szükséges ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése, engedélyeztetése Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 14.2. „M.2 a)” alkalmassági feltétel alapján bemutatott szakember öt (5)
éven felüli többlettapasztalata (maximum hatvan (60) hónap többlettapasztalat) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár, amely megegyezik a részenként összesített árazott
költségvetés kivitelezési munka nettó összegével (vagy annak értelemszerűen megfelelő) sorával.
(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
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: Kivitelezési szerződés „Forgalomtechnikai kiskorrekciók
VIII. csomag munkáinak 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: 2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári u. 1/e
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44131500
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: munkavédelmi
feladatok ellátása, mérnöki szolgáltatások, tervezés, tervezői művezetés, geodéziai munkák,
állapotfelvétel, őrzés, vagyonvédelem, gépek, eszközök bérlése, felvonulási létesítmények
bérlése, szakfelügyelet, közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások, minőségvizsgálatok,
minősítő vizsgálatok, forgalomtechnikai munkák, bontási munkák, tereprendezés, földmunka,
közműszelvények szintbe emelése, hírközlési aknák szintbe emelése, szállítás, hulladék kezelés,
hulladék szállítás, lerakás, helyreállítási mukák, burkolatépítés, térburkolatok építése, vízépítési
munkák, burkolat alépítményi munkák, aszfaltmarás
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: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári u. 1/e
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556-2-44
Hivatalos név: PLASTIROUTE Közúti Jelzőtábla Készítő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső-Rádi út hrsz. 5557
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10362307-2-13
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasas u. 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129-2-43
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés „Forgalomtechnikai kiskorrekciók IX.
csomag munkáinak elvégzése” tárgyában
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: valamennyi ajánlat meghaladja Kbt 74. § (4) bekezdés szerint ismertetett
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 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: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári u. 1/e
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10452556-2-44
Hivatalos név: PLASTIROUTE Közúti Jelzőtábla Készítő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső-Rádi út hrsz. 5557
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10362307-2-13
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasas u. 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129-2-43
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:
2017/10/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 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

Csór Község Önkormányzata (5264/2018)
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: Csór Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01639
Postai cím: Fő tér 10.
Város: Csór
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Krisztián
Telefon: +36 22599511
E-mail: csetekr@t-online.hu
Fax: +36 22599511
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csor.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: „Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 Program keretein belül”
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai
korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60535080 (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: „Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1
- Program keretein belül”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45421100-5

További tárgyak:

44221000-5
45310000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Csór Község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a
TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül”
45321000-3
45421100-5
44221000-5 Hőszigetelési munka
Ajtó, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk
45310000-3
Villamos szerelési munka
Jelen eljárás tárgya a Csór Község Önkormányzata tulajdonában levő iskolaépület korszerűsítése, és a
fűtési energiaigény csökkentése. A fejlesztés keretében két iskolaépület kerül felújításra, az alsó iskola és a
felső iskola.
Megtörténik az épületek valamennyi homlokzatának hőszigetelése (a lábazatokra fagyálló lábazati
hőszigetelő rendszert kell készíteni), a külső nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje
(5 légkamrás, hőszigetelt üvegezésű), a padlásfödém szigetelése, illetve az épületek projektarányos
akadálymentesítése, melynek keretében rámpa és akadálymentes mosdó kerül kialakításra. A felső iskola

esetében a homlokzati nyílás megszüntetésre kerül, azaz az épületben végbemenő belső átalakítások
következtében a meglévő padlásfeljáró elbontásra kerül.
A hőszigetelés és nyílászáró csere után az épületekben új kondenzációs gázkazánok beépítését tervezzük.
A tervezett 2-2 db kondenzációs falikazánt az épületek kazánházában helyezzük el. A radiátorokra
vandálbiztos, gőz töltetű fejekkel ellátott termosztatikus szelep kerül.
Rövid mennyiségi összefoglalás:
Nyílászáró csere 37 db 24 db
Magastető felújítása 195 m2 0 m2
Homlokzati hőszigetelés 573 m2 385m2
Padlásfödém hőszigetelés 465 m2 350 m2
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(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 vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap) 25
2 Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű 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: Csór község Önkormányzat épületeinek energetikai
korszerűsítése TOP-3.2.1-15-FE1
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 Csór község
Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE1 - Program keretein belül.
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: 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: Equitas Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Beregszászi u. 14.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: andras.osztotics@eqitasepito.hu
Telefon: +36 303491381
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13190651-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55581078
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60535080
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: nyílászáró gyártás
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: „Vár-Top-V.” Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kismező út 2/A.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22295486-2-19
Hivatalos név: Equitas Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Beregszászi u. 14.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13190651-2-07
Hivatalos név: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szárcsa u. 13.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12727489-2-07
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:
2018/02/08 (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: 2018/04/17 (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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (5722/2018)
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
Telefon: +36 36411444
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: „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben” című
projekt „Északi Városrész Gondozási Központ 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: Építési beruházás: „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése egri intézményekben” című projekt „Északi Városrész Gondozási Központ felújítása”
Az építtető tulajdonában lévő Eger, Kallómalom utca 1-3 szám (hrsz: 1307/23) alatti ingatlanon
lévő épületben az idősek klubja (nappali foglalkoztató) épületrészt szeretné átalakítani, bővíteni
emeletráépítéssel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66743063 (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: „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben” című
projekt „Északi Városrész Gondozási Központ felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Kallómalom utca 1-3 szám (hrsz: 1307/23)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri
intézményekben” című projekt „Északi Városrész Gondozási Központ felújítása”
Az építtető tulajdonában lévő Eger, Kallómalom utca 1-3 szám (hrsz: 1307/23) alatti ingatlanon
lévő épületben az idősek klubja (nappali foglalkoztató) épületrészt szeretné átalakítani, bővíteni
emeletráépítéssel.
A tervdokumentáció építési engedélyt (ÉTDR azonosító: 201600072939, ÉTDR iratazonosító:
IR-000581338/2016) kapott 2016.11.11-én, ami 2016.12.8-án jogerőre emelkedett.
Az épület állapota jó, szerkezeti repedést, elváltozást a bejárások során nem tapasztaltunk.
A homlokzati szendvicspanel elemek közötti függőleges kitömítések helyenként hosszabb szakaszokon
hiányoznak. A bejárati ajtó (kétrétegű hőszigetelt üvegezésű, műanyag tokszerkezetű) kivételével az
építéskor behelyezett külső nyílászárók találhatók az épületen. A lapostető kavicsterítésében növények
tudtak megkapaszkodni és gyökeret ereszteni a nem megfelelő karbantartásnak köszönhetően, így
valószínűsíthető, hogy az alsóbb rétegek is sérültek.
Az elektromos hálózat szintén az építéskor beszerelt. A fűtési rendszer a városi távhő hálózatra kapcsolódik,
a használati meleg víz is onnan érkezik. A víz és fűtéscsövek falon kívül szereltek, gerendák alatt futnak.

A meglévő létszámmal a meglévő és változatlan feladatkörök színvonalas ellátása érdekében az épületrész
energia-hatékony módon történő átalakítására, bővítésére van szükség. A földszinti rész kiegészítő külső
hőszigetelést igényel a költségoptimalizált követelményszintnek történő megfeleléshez, így a földszint
végleges homlokzati síkjához igazodik
az emeleti fémfegyverzetű szendvicspanel homlokzati síkja is. A meglévő épület határozott karakterét
(panelosztás, raszterek, szabályosság) szeretnénk megtartani a homlokzati hőszigeteléssel takarás ellenére
is, és a Kallómalom utcai homlokzatig kivezetni, megnövelni az emeletes épületrészt. A tervezett könnyű
szerkezetű emelettel biztonságosan terheljük a földszinti szerkezeteket, a panelok és az ablakok szalagja
az eredeti épület szabályosságához, osztásához igazodik. A földszinti rész hőszigetelését a fenti okokból a
raszter-tengelyekhez igazítva, ott, és a vízszintes panelfugák mentén vágott élekkel kívánjuk kialakítani.
Terveink a következő átalakításokat, kivitelezési munkálatokat tartalmazzák: földszinten a jogszabályi
előírásoknak megfelelő vizes helyiségek kialakítása, pihenőszoba, két iroda (2 fő), közösségi tér (25-30
fő) és étkező létrehozása, az eredeti nyílászárók cseréje. A homlokzati nyílászárók közül költségcsökkentő
céllal csak 2 kerül cserére a teraszra néző homlokzaton. Itt 2 db, 2/3 rész nagy fix felülettel és 1/3 rész
teraszajtóval rendelkező nyílászáró kerül beépítésre 2 rasztermezőben, ahol dupla kétszárnyú ajtót és egy
ablakot a hozzá tartozó parapetpanelt szükséges elbontani. A földszinten lévő vezetői iroda mögött található
irodahelyiség öltözőként is funkcionál jelenleg, a támogató szolgálat irodájához tartozó helyiség pedig
elsősorban iroda, ahol a dokumentumok lefűzése, adminisztrációs tevékenység zajlik. A kevert funkciók
megszüntetése érdekében a tervezett emeleti részen kerül kialakításra egy közlekedősávval osztott irodatér
(2 fő) és tárgyaló (3 fő), önálló öltöző, vizesblokk, teakonyha, tároló.
A gépészeti és a villamos hálózat állapota, valamint a falbontások miatt a fűtés, valamint
épületvillamossági korszerűsítési munkálatok. Az emeletráépítés során részleges födémbontás történik,
vasbeton lépcső, acél keretszerkezet készül, fémfegyverzetű szendvicspanel burkolattal, lapostetővel. Az
előtetők bontása költségcsökkentőcéllal elmarad, a fafelületek csiszolása és festése történik a kapcsolódó
bádogozás és csatorna, ejtőcső javításával, szükség esetén cseréjével. Az épület több irányból is
megközelíthető, emiatt sokszor kereszteződik az idősek, óvodások és az üzemi forgalom. Mivel minden
egység közelében található egy-egy bejárat, ezért ezek helyes kezelésével ez a probléma orvosolható.
A Kallómalom utcából megközelíthető parkolón át lehet az üzemi területre bejutni. Ennek zárva tartása,
megfelelő jelzőberendezés felszerelése esetén csak az arra jogosultak fogják használni. Az idősek klubja és
az óvoda Kallómalom utca felőli bejárati része között egy kerítés kialakításával kell biztosítani a szabályozott
közlekedést. Ennek zárása esetén megszűnik az átmenő forgalom, és mivel mindkét egység bejáratához
tartozik önálló kapu, ezért a közlekedés itt is zavartalanul történhet.
Az elvégzendő építési munka 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.
(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 teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 20
2 Jótállás (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő
a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam
levonásával.) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-15-EG1-2016-00001
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: Vállalkozási szerződés 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: 2018/03/27 (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: Fenstherm Kontakt Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kun u. 4. fszt. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408553-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45615388
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66743063
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: Fenstherm Kontakt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kun u. 4. fszt. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408553-2-42
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
Hivatalos név: PEKU AGRO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiskanda u. 5. 2.em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426-2-10
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: TETŐ CENTRUM ’95 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Radnóti M. u. 48.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13289043-2-10
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:
2017/12/22 (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

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (5569/2018)
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: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10460
Postai cím: Budapesti út 5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr.Jakus Péter
Telefon: +36 1 336 0542
E-mail: info@eli-alps.hu
Fax: +36 1 336 0543
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eli-hu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(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: Kutatás és 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: Udvartér fenntartási gépek, eszközök és kézi szerszámok, műszerek és segédanyagok
beszerzése II. adásvételi szerződés keretében 3 részben.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44511000-5
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása
GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4)” projekt keretében udvartér fenntartási
gépek, kézi szerszámok, műszerek és segédanyagok beszerzése II. adásvételi szerződés keretében 3
részben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34166537 (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: Kertészeti szerszámok és udvartér fenntartási gépek, eszközök és szerszámok vásárlása
adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
16160000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 20 tétel kertészeti szerszámok és udvartér fenntartási gépek, eszközök
és szerszámok vásárlása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Kézi gépészeti szerszámok és segédanyagok vásárlása adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24911200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 124 tétel gépészeti szerszámok és segédanyagok vásárlása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Kézi szerszámok és műszerek vásárlása adásvételi szerződés keretében.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44511000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: 6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 262 tétel kézi szerszám és műszer vásárlása adásvételi szerződés
keretében a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2.
fázisa (P4)
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:
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: Kertészeti szerszámok és udvartér fenntartási gépek,
eszközök és szerszámok vásárlása adásvételi szerződés 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: 2018/04/05 (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: Smart Info Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákosi út 174.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1162
Ország: HU
E-mail: zpataki@smartinfo.hu
Telefon: +36 16098209
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28546956
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13556587-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10624894
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11641420
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: Smart Info Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákosi út 174
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1162
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 135565787-2-42
Hivatalos név: GILUX Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 49. A ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392-2-42
Hivatalos név: BELEON és TÁRSA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi út 21.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11082905-2-06
Hivatalos név: HAVANCSÁK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sgt. 4-6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10719242-2-06
Hivatalos név: Pannon Pur Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vállalkozók útja 3.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14340110-2-03
Hivatalos név: Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akadémia utca 16. fszt. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10902831-2-41
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kézi gépészeti szerszámok és segédanyagok
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: 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: GILUX Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 49. A ép. 1. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 19202843
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12151803
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 263 093
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 112 025
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: GILUX Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 49. A ép. 1. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392-2-42
Hivatalos név: BELEON és TÁRSA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi út 21.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 6600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11082905-2-06
Hivatalos név: HAVANCSÁK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sgt. 4-6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 1079242-2-06
Hivatalos név: Pannon Pur Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vállalkozók útja 3.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14340110-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kézi szerszámok és műszerek
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: 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: HAVANCSÁK Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sgt. 4-6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 62566400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62566415
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10719242-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2350511
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21413092
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: HAVANCSÁK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sgt. 4-6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10719242-2-06
Hivatalos név: GILUX Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 49. A ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392-2-42
Hivatalos név: BELEON és TÁRSA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi út 21.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11082905-2-06
Hivatalos név: Pannon Pur Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vállalkozók útja 3.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14340110-2-03
Hivatalos név: SMART INFO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákosi út 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1162
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13556587-2-42
Hivatalos név: FAIRTOOL Kft..
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 47/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10440074-2-42
Hivatalos név: Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akadémia utca 16. fszt. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10902831-2-41
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:
2017/12/13 (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

Encsencs Község Önkormányzata (5861/2018)
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: Encsencs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19172
Postai cím: Fő utca 31.
Város: Encsencs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4374
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 42389212
E-mail: encsencsonk@encsencs.hu
Fax: +36 42389218
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: Vállalkozási szerződés Encsencs önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés
kivitelezési feladatainak ellátására
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: 1.rész Encsencs Idősek otthona energetikai korszerűsítés
kivitelezése
Napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére 3 kW teljesítményű polikristályos modul,
rendszerkialakítással, beüzemeléssel.
2. rész Encsencs Általános iskola komplex energetikai korszerűsítése
Építészeti, gépészeti, energetikai munkák:
- bádogos munkák,
- nyílászárók cseréje 167 db
- új válaszfal építése 10 m2
- akadálymenetes wc kialakítás 1 db
- burkolatok készítése 61,5 m2
- vakvezető burkolatok 58 m
- festés 9,4 m2
- járda építés 92 m2
- homlokzat hőszigetelési rendszer 10-16cm vtg. 2127,5 m2
- födém hőszigetelés 20-25 cm 1192 m2
- napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére 27 kW teljesítményű polikristályos modul,
rendszerkialakítással, beüzemeléssel
- új központi fűtés kialakítás lapradiátorokkal 116 db
- új kazán beszerelés 4 db
- hálózati melegvíz rendszer kialakítás 2db használati melegvíz tartállyal (200l)
3. rész Encsencs Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére 8 kW teljesítményű polikristályos modul,
rendszerkialakítással, beüzemeléssel
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét
képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 108464974 (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: Encsencs Idősek otthona energetikai korszerűsítés kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:

45262640-9
09332000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Encsencs Fő u. 94.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére 3 kW
teljesítményű polikristályos modul, rendszer kialakítással, beüzemeléssel.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét
képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember
napelemes rendszerek kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db
kerül értékelésre) 20
2 3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama
(hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. rész-szempont: 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00005
II.2.9) További információ: A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint az építés
becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.
II.2.1) Elnevezés: Encsencs Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45262700-8
45111100-9
45111200-0
45231100-6
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45262640-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45331110-0

45310000-3
45430000-0
45442100-8
45233260-9
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Encsencs Fő u. 70.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építészeti, gépészeti, energetikai munkák:
- bádogos munkák,
- nyílászárók cseréje 167 db
- új válaszfal építése 10 m2
- akadálymenetes wc kialakítás 1 db
- burkolatok készítése 61,5 m2
- vakvezető burkolatok 58 m
- festés 9,4 m2
- járda építés 92 m2
- homlokzat hőszigetelési rendszer 10-16cm vtg. 2127,5 m2
- födém hőszigetelés 20-25 cm 1192 m2
- napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére 27 kW teljesítményű polikristályos modul,
rendszerkialakítással, beüzemeléssel
- új központi fűtés kialakítás lapradiátorokkal 116 db
- új kazán beszerelés 4 db
- hálózati melegvíz rendszer kialakítás 2db használati melegvíz tartállyal (200l)
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét
képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember
magasépítési munkák kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db
kerül értékelésre) 20
2 3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama
(hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. rész-szempont: 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00005
II.2.9) További információ: A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint az építés
becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.
II.2.1) Elnevezés: Encsencs Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:

45262640-9
09332000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Encsencs, Fő u. 31.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére 8 kW
teljesítményű polikristályos modul, rendszer kialakítással, beüzemeléssel.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét
képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember
napelemes rendszerek kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db
kerül értékelésre) 20
2 3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama
(hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. rész-szempont: 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00005
II.2.9) További információ: A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint az építés
becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.
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: Encsencs Idősek otthona energetikai korszerűsítés
kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/03 (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: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derekassy István utca 26. 1. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1181102
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1005000
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: Termo-Fázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bruckner Gy. u. 29.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11384757-2-05
Hivatalos név: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 41.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11258685-2-15
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derekassy István utca 26. 1. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795-2-09
Hivatalos név: ˝N&N˝ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kuruc u. 5.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11067720-2-05
Hivatalos név: AEDIUM Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gagarin u.16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10722574-2-05
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Encsencs Általános iskola komplex 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: 2018/04/03 (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: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derekassy István utca 26. 1. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 103686306
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104763974
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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: Termo-Fázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bruckner Gy. u. 29.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11384757-2-05
Hivatalos név: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 41.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11258685-2-15
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derekassy István utca 26. 1. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795-2-09
Hivatalos név: ˝N&N˝ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kuruc u. 5.

Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11067720-2-05
Hivatalos név: AEDIUM Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gagarin u.16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10722574-2-05
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Encsencs Polgármesteri Hivatal 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: 2018/04/03 (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: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derekassy István utca 26. 1. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3149606
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2696000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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: Termo-Fázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bruckner Gy. u. 29.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11384757-2-05
Hivatalos név: SZIKLA-TERV Építési Tervezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 41.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11258685-2-15
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derekassy István utca 26. 1. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25738795-2-09
Hivatalos név: ˝N&N˝ Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kuruc u. 5.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11067720-2-05
Hivatalos név: AEDIUM Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gagarin u.16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10722574-2-05
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:
2018/01/11 (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

Ercsi Város Önkormányzata (6461/2018)
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: Ercsi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15765
Postai cím: Fő út 20
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2451
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűk Katalin
Telefon: +36 25520620
E-mail: kszuk@ercsi.hu
Fax: +36 25505740
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ercsi.hu/new/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ercsi.hu/new/
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: TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése
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: TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: TOP-1.4.1-15 „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmény, közszolgáltatások fejlesztésével”, mini bölcsőde építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Ercsi, Fűzfa utca, hrsz.: 1048/8-9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ercsi településen az Óvoda-Bölcsőde intézményekben a felvehető 0-3
éves korú gyermekek férőhely kapacitás kihasználtsága maximális. A 3 éven aluli gyermekek zavartalan és
folyamatos bölcsődei ellátása érdekében minibölcsődét kívánunk a településen létesíteni a jogszabályokban
előírt kialakítási, működtetési feltételek biztosítása mellett.
Nyitva tartás: reggel 6 óra- 17 óráig
Csoportonként 1 fő gondozónő és 1 fő dajka rendezi a gyermekeket a nap során
Csoportokban 7 fő gyermek tartózkodik maximálisan
Teljes alkalmazotti létszám: 4 fő ( konyhai személyzet nincs, nem feltétele a mini bölcsődének)
Az új minibölcsődét az Ercsi, Fűzfa utca, hrsz.: 1048/8-9 telken helyezzük el. Az épületben két csoportszoba
kerül kialakításra. A minibölcsődében 14 gyermek elhelyezésére lesz lehetőség.
Az előírások szerint a minibölcsődékben egy csoportban legfeljebb 7 gyermek lehet, és úgy kell kialakítani
a csoportszobákat, hogy azok alapterülete legalább 3 m2/gyermek legyen. A csoportszobák kialakításánál
azonban ajánlott legalább az egyiket nagyobbra (40 m2-re ) kialakítani, mint 7 gyermekre mérten kötelező
(21m2) , mivel valószínűsíthetően a felnőtt létszámból adódóan az idő nagy részében összevontan lesznek
a gyerekek. Gondozónő/nevelőnő munkaideje 7 óra/nap- a mini bölcsőde esetén 1 fő nevelőnőt írnak elő
csoportonként- tehát nyitástól zárásig nem lesz ott a saját gyermekcsoportjával, ezért egy 25 és egy 40 m2es csoportszoba kerül kialakításra, melyek egy kétszárnyú ajtóval akár össze is nyithatóak. A csoportszobák
dél, dél-nyugati tájolásúak, bevilágításuk a jogszabályoknak megfelelő. Az ablakokra külső árnyékoló kerül.
A gyermekszobáknak közvetlen kijárata van az előttük lévő teraszra és azokon keresztül a játszóudvarra.

Külön személyzeti bejáraton keresztül közelíthető meg a nyugati oldalról a konyha rész és a személyzeti
blokk. A mini bölcsőde közétkeztetéshez tartozik, ezért nem kötelező főzőkonyhát kialakítani - a konyha
lehet melegítő/befejező konyha amire a HACCP- előírásai az irányadóak. Mivel 1 éven aluli gyermeket
nem fognak felvenni, ezért tejkonyha nem kerül kialakításra. Az étel a közlekedőn keresztül jut a
melegítőkonyhába, ahol felmelegítik és tálalják, majd az átadó ablakon és a csoportszoba közlekedőre nyíló
ajtaján keresztül jut a csoportszobákba. Az ételmaradék elhelyezésére ételmaradék tárolót alakítunk ki. A
közlekedő végéből nyílik a személyzeti blokk, öltözővel, zuhanyzóval, mosdóval, étkezési lehetőséggel és
egy kis iroda blokkal. Itt kerül kialakításra a takarítószer raktár is.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(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 Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás 13 pontjának M/2. pontjában meghatározott
szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 5
2 Jótállás időtartama (hónapban megadva) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 10
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
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 nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlati ár meghaladja a fedezet összegét. (Kbt. 75. § (2) bek, b.) pont).
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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:
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
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 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: TRE-MEN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2451 Ercsi, Panoráma utca 14.
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2451
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12435739-2-07
Hivatalos név: KERNBAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2451 Ercsi, Gozsdu E. utca 18.
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211

Postai irányítószám: 2451
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13904849-2-07
Hivatalos név: Füzesi 2004 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2451 Ercsi, Lehel út 8
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2351
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13410722-2-07
Hivatalos név: JOBB-ÉP Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2458 Kulcs, Arany J. u. 120.
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2351
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22081135-2-07
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:
2018/03/05 (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: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Ercsi Város Önkormányzata (6463/2018)
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: Ercsi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15765
Postai cím: Fő út 20
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2451
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűk Katalin
Telefon: +36 25520620
E-mail: kszuk@ercsi.hu
Fax: +36 25505740
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ercsi.hu/new/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ercsi.hu/new/
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: MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: MÁZSAHÁZ UTCA - ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233222-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Mázsaház utca: 0+003,40 - 0+290,61 km sz. között 287,21 m
hosszon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. Előzmények
Ercsi Város Önkormányzata pályázati forrás felhasználásával tervezi felújítani a Mázsaház utcát.
Ercsi Város Önkormányzata az Ercsi, Mázsaház utca útburkolat és csapadékvíz-elvezetés felújítás
egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítésére adott megrendelést a LUMIX Mérnöki Iroda Lukács
Miklós egyéni vállalkozó részére. A tervezés indításakor helyszíni bejárásra került sor, melynek alapján
részletes helyszíni geodéziai felmérés készült 2017. október hónapban. A geodéziai felmérés alapján az eközmű rendszeren keresztül a közműadatok beszerzésre és a terveken ábrázolásra kerültek. Az előzetes
egyeztetés, helyszíni geodéziai felmérés és közműadatok figyelembe vételével a felújítási terv munkaközi
állapotban ismételt egyeztetésre került a Megrendelő képviselőjével. A Megrendelő által szolgáltatott
meglévő burkolat feltárási adatok figyelembe vételével került meghatározásra a burkolatszerkezet
felhasználhatósága és a hossz-szelvényi kialakítás módja.
2. Meglévő állapot
A Mázsaház utca Ercsi város egyik kiemelkedő gyűjtőútja a Dózsa György út - Szent István út közötti
szakaszon. A meglévő útszakasz 287 m hosszú, 2x1 forgalmi sávos 4,5-5,5 m szélességű aszfaltmakadám
burkolatú, mindkét oldalon 0,50 - 1,00 m szélességű stabilizált padkával, szakaszosan nyílt árkos
útvíztelenítéssel, csapadékvíz-elvezetéssel, a kapubejárók alatt változó átmérőjű átereszekkel. A meglévő
útszakasz víztelenítése szikkasztó jellegű, a csapadék helyben tartását biztosítja a meglévő és szakaszosan
kétoldali útárok.
A meglévő úthoz bal oldalon csatlakozik a Toldi Miklós utca és a Búzavirág utca.
A Mázsaház mentén mindkét oldalon szakaszosan beton, illetve aszfalt burkolatú járda található a kerítés
mellett vezetve.
A Mázsaház utcában lévő ingatlanok kapubejárói részben burkolt, részben stabilizált szerkezetűek.

A Mázsaház utca meglévő közvilágítással rendelkezik.
Az útburkolat szerkezete jelentősen elhasználódott, szakaszosan tönkrement, felújítása, rekonstrukciója
időszerűvé vált.
3. Útburkolat és csapadékvíz-elvezetés felújítás, rekonstrukció
Az útburkolat és csapadékvíz-elvezetés felújítás, rekonstrukció kivitelezési munkákat a LUMIX Mérnöki
Iroda EV. LM.230/01/2017. tsz-ú Ercsi, Mázsaház utca Útburkolat felújítás útépítési-, forgalomtechnikai- és
csapadékvíz-elvezetési egyesített engedélyezési és kiviteli terve alapján kell elvégezni.
2. rész:
1. Előzmények
A Megrendelő által szolgáltatott meglévő burkolat feltárási adatok figyelembe vételével került
meghatározásra a burkolatszerkezet felhasználhatósága és a hossz-szelvényi kialakítás módja.
2. Meglévő állapot
A Mázsaház utca Ercsi város egyik kiemelkedő gyűjtőútja a Dózsa György út - Szent István út közötti
szakaszon. A meglévő útszakasz 287 m hosszú, 2x1 forgalmi sávos 4,5-5,5 m szélességű aszfaltmakadám
burkolatú, mindkét oldalon 0,50 - 1,00 m szélességű stabilizált padkával, szakaszosan nyílt árkos
útvíztelenítéssel, csapadékvíz-elvezetéssel, a kapubejárók alatt változó átmérőjű átereszekkel. A meglévő
útszakasz víztelenítése szikkasztó jellegű, a csapadék helyben tartását biztosítja a meglévő és szakaszosan
kétoldali útárok.
A meglévő úthoz bal oldalon csatlakozik a Toldi Miklós utca és a Búzavirág utca.
A Mázsaház mentén mindkét oldalon szakaszosan beton, illetve aszfalt burkolatú járda található a kerítés
mellett vezetve.
A Mázsaház utcában lévő ingatlanok kapubejárói részben burkolt, részben stabilizált szerkezetűek.
A Mázsaház utca meglévő közvilágítással rendelkezik.
Az útburkolat szerkezete jelentősen elhasználódott, szakaszosan tönkrement, felújítása, rekonstrukciója
időszerűvé vált.
A Mázsaház utca délkeleti oldalán az ingatlankerítés mellett 0,9-1,0 m szélességű aszfalt-, beton burkolatú
járda húzódik, melynek felújítása vált szükségessé.
(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 13 pontjának M/2. pontjában meghatározott
szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 5
2 Jótállás időtartama (hónapban megadva) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 10
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: MÁZSAHÁZ UTCA - JÁRDA FELÚJÍTÁS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Mázsaház utca: 0+003,40 - 0+290,61 km sz. között 287,21 m
hosszon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Járda felújítás, rekonstrukció az utca dél-keleti oldalán
A járda felújítás, rekonstrukció kivitelezési munkákat a LUMIX Mérnöki Iroda EV. LM.230/01/2017. tsz-ú
Ercsi, Mázsaház utca Útburkolat felújítás útépítési-, forgalomtechnikai- és csapadékvíz-elvezetési egyesített
engedélyezési és kiviteli terve alapján kell elvégezni.

(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 13 pontjának M/2. pontjában meghatározott
szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 5
2 Jótállás időtartama (hónapban megadva) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 10
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: Válllakozási szerződés
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 ajánlati ár meghaladja a fedezet összegét. (Kbt. 75. § (2) bek, b.) pont).
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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:
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: RODART Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1028 Budapest, Kokárda u. 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10759884-2-41
Hivatalos név: Gép-Liget Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári utca 27.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13811233-2-13
Hivatalos név: BULATH - SPED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2451 Ercsi, Ercsényi fasor 5.
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2451
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12953857-2-07
Hivatalos név: LACZKÓ TEAM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12233850-2-13
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Válllakozási szerződés
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 ajánlati ár meghaladja a fedezet összegét. (Kbt. 75. § (2) bek, b.) pont).
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 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: RODART Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1028 Budapest, Kokárda u. 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10759884-2-41
Hivatalos név: Gép-Liget Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári utca 27.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13811233-2-13
Hivatalos név: BULATH - SPED Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2451 Ercsi, Ercsényi fasor 5.
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2451
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12953857-2-07
Hivatalos név: LACZKÓ TEAM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12233850-2-13
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:
2018/03/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Erk Község Önkormányzata (6578/2018)
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: Erk Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23287
Postai cím: Fő tér 1
Város: Erk
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3295
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 36/473-001
E-mail: jegyzo@tarnaors.hu
Fax: 36/471-021
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: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Erken” című, TOP-4.1.1-15HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
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 beruházás célja az elkülönült alapellátási egységek, jelen
esetben a háziorvosi és védőnői szolgálat integrálása egy épületben, melyet a jelenlegi háziorvosi
rendelőnek helyet adó épület bővítésével, valamint a régi épületrész felújításával és korszerűsítésével kell
megoldani. A fejlesztéssel érintett épületben jelenleg is található egy szolgálati lakás, melynek felújítása
szintén a beruházás része.
A beruházás során a meglévő orvosi rendelő és a hozzá tartozó váró helyiség bővítésre kerül. Az átalakítás
során az új épületszárnyba átkerül az adminisztráció, továbbá külön bejárattal került megtervezésre a
védőnői szolgálat helyisége saját váróval.
A beruházás során a meglévő épület és az új épületszárny is az energetikai előírásoknak megfelelő
hőszigetelő vakolatrendszert kap. Valamennyi homlokzati nyílászáró is cserélésre kerül korszerű hőszigetelő
üvegezésű műanyag nyílászáróra. A meglévő padlásfödém is hőszigetelve lesz, a fűtési rendszere megújul.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41800000 (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: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Erken” című, TOP-4.1.1-15HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45321000-3
45421100-5
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45442110-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3295 Erk, Széchenyi utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Főbb mennyiségi mutatók:
106,55 m2 épületbővítés
110 m2 lapostető szigetelés

228,1 födém szigetelés
137,05 m2 padlóburkolat készítés
72,23 m2 parkettafektetés
20 db fa, beltéri nyílászáró elhelyezés
715 m2 diszperziós festés
139 m2 padlószigetelés
117 m2 akadálymentes út építése
1 db 35 kW- os kondenzációs falikazán és tartozékainak szerelése
24 db acéllemez lapradiátor
1 db 200 literes 2 hőcserélős, indirekt fűtésű melegvíztároló
50 db lámpatest felszerelése előre elkészített tartószerkezetre
72 db fényforrás elhelyezése
(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 M2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. többletidő: 0, max. többletidő: 36
hónap, az előírt gyakorlati időt n 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00012
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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: 2018/04/04 (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: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyaraló utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14533156-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41800000
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: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyaraló utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14533156-2-42
Hivatalos név: MCN IMMO Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Grassalkovich utca 294.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14444829-2-43
Hivatalos név: HA-SZA Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hősök útja 5/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14125591-2-42
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:
2018/03/19 (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: 2018/04/16 (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
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

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvé (5759/2018)
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: Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16602
Postai cím: Dózsa György út út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Nelli
Telefon: 28/561-250
E-mail: titkarsag@zoldhid.hu
Fax: 28/561-251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoldhid.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz

Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „ 1 db új vagy használt autóbusz beszerzése adásvételi szerződés keretében „
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34121000-1
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „1 db új vagy használt autóbusz beszerzése adásvételi szerződés
keretében„
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: „ 1 db új vagy használt autóbusz beszerzése adásvételi szerződés keretében „
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34121000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Kerepes, Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központ,
2144 Kerepes 0115/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Minimum 49+2 személy egyidejű szállítására alkalmas ( Azaz
a minimum gyári beépítésű ülőhelyek száma 49+2 db mely ülések legalább 70%-a karfás, dönthető,
szélesíthető, étkező tálcával, újságtartó hálóval, lábtartóval ellátott és amennyiben ajánlattevő az 5.
értékelési részszempont keretében többlet ülés számot ajánl meg a minimum kötelező 49+2 darabon felül,
akkor a 70% teljesülését a teljes ülésszámra teljesíteni kell .)
- Minimum 450 literes gyárilag beszerelt üzemanyag tartály.
- Maximum életkor gyártástól számítva : 8 év.
- Maximum futott km: 350 000 km.
- Motor teljesítménye: minimum 440 LE.
- Minimum 3 csillagos komfortnak megfelelő autóbusz fogad el ajánlatkérő megajánlásként.
- Minden ülés gyári biztonsági övvel felszerelt kell, hogy legyen.
- A gyári beszerelésű Audio-Video rendszer rendelkezzen minimum 1db mikrofonnal, mely a teljes
autóbuszban kihangosítással hallható, illetve legalább 2db kijelzővel, melyekre a DVD képe kivetíthető.
- Legyen a járműben 1db minimum 6kg-os porraloltó berendezés érvényes minősítéssel az átadáskor.
- Kötelező az elakadásjelző háromszög biztosítása az átadáskor.
- Rendelkezzen 2db láthatósági mellénnyel átadáskor.
- Legyen a járműben 2db gyárilag beépített hűtőszekrény, melyből az egyik legalább az ülésszámmal
megegyező mennyiségű 0.5L-es ásványvizes palack egyidejű befogadására legyen képes.

- Legyen a járműben gyári beépítésű riasztóberendezés, távirányítással működtethető beszálló ajtókkal,
valamint az ajtók és csomagterek központi zárásának megléte is feltétel.
- Előírás a járműben a második felszálló ajtónál megfigyelő kamera megléte mely kamera képe legyen
látható elől a sofőr fülkében .
- A jármű átadásakor maximum 2014-es gyártású vagy fiatalabb gumiabroncsok, minimum 8mm
profilmélységgel elfogadhatóak, hajtott tengelyen M+S jelzésű gumiabronccsal.
- Diesel üzemű autóbusz ajánlható meg.
- 2 tengelyes szóló autóbusz ajánlható meg.
- Az autóbusz utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel egyaránt szerelt legyen.
- Alapfeltétel, hogy a jármű alvázszámból azonosítható legyen annak gyártási éve.
- Hosszúság: maximum 12100mm.
- Szélesség: legfeljebb 2550 mm.
- Magasság légkondicionáló berendezés nélkül legfeljebb:3512mm.
- Padlómagasság a mellső híd felett legfeljebb:1490 mm.
- Padlómagasság a hátsó híd felett legfeljebb:1510mm.
- Fellépő magassága legfeljebb:360mm.
- Ajtónyílás szélessége legalább: 840mm .
- Padlólejtés keresztirányban : 0% .
- Padlólejtés hosszirányban legfeljebb: 1%.
- Terepszög elől és hátul legalább: 8-9°.
- Belmagasság állóhelyi padlófelületnél mérve legalább: 2000 mm.
- Hajtás: egytengelyes hajtású.
- A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) szerinti besorolása: minimum EURO 5.
- Csomagtér mérete (a személyszállító téren belül található csomagtéren felül): legalább 8000 liter.
- Fűtési rendszer legalább vonalradiátor.
- A klíma teljesítménye min 35kW .
- Thermoplan oldalüvegezés kötelező.
- Fixen beépített trezor kötelező.
- Külső fényezés minimum Acryl festés .
- 1 db WC kötelező.
- A kalaptartó kiképzése zárt kell, hogy legyen.
Ajánlatkérő, az első üzembe helyezéstől kezdve folyamatosan és a gyári előírásoknak megfelelően, a
gyártó által javasolt ciklusoknak megfelelően szervízelt , visszakövethető múlttal rendelkező autóbuszt
kíván vásárolni , melynek ellenőrzésére kiemelt figyelmet kíván fordítani a közbeszerzési eljárás során ,
azért mert a járművet elsősorban kisgyerekek szállítására kívánja használni, környezetvédelmi oktatás,
szemléletformálás céljából történő üzem látogatásokra.
Szakmai ajánlat részeként az ajánlatban csatolni kell a megajánlott autóbusz szervízkönyvének egyszerű
másolatát (digitális szervízkönyv esetén annak kinyomtatott és az azt vezető szerviz által hitelesített verzióját
egyszerű másolatban ) , és a jármű átadásakor át kell adni a papír alapú szervízkönyv eredeti példányát
vevő részére . Idegen nyelvű szervízkönyv esetén magyar nyelvű fordítást is csatolni kell az ajánlatban .
Amennyiben a szervízkönyv nem támasztja alá, hogy az első üzembe helyezéstől kezdve folyamatosan és
a gyári előírásoknak megfelelően, a gyártó által javasolt ciklusoknak megfelelően szervízelt az autóbusz , az
ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja ajánlattevő ajánlatát mert az autóbusz ebben az esetben nem felel meg
a jelen ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek.
Szakmai ajánlat részeként az ajánlatban csatolni kell a jármű forgalmi engedélyét egyszerű másolatban ,
külföldi honosságú hatóság által kiállított idegen nyelvű forgalmi engedély esetén annak magyar nyelvű
fordítását. Amennyiben a szakmai ajánlat részeként csatolt forgalmi engedély nem támasztja alá, hogy
a jármű tulajdonosa minden korlátozástól , tehertől mentesen ajánlattevő, akkor a szakmai ajánlat
részeként igazolni kell azt is, hogy a jármű értékesítésére ajánlattevő jogosult. ( Például de nem kizárólag
elfogadható igazolás a lízingbe adótól származó értékesítésre felhatalmazó nyilatkozat , az értékesítésre
felhatalmazó bizományosi szerződés, a forgalmi engedélyben szereplő tulajdonos és az ajánlattevő között
létrejött olyan tartalmú adásvételi szerződés és kifizetést igazoló bizonylat mellyel igazolható, hogy a
járművet megvásárolta és maradéktalanul kifizette ajánlattevő csak a forgalmi engedélybe nem került még
tulajdonosként bejegyzésre stb. ) A szakmai ajánlat részeként nyilatkozatot kell benyújtania ajánlattevőnek,
hogy a jármű vonatkozásában nincs olyan joga (pl. de nem kizárólag tulajdonjog, bérleti jog, zálogjog,
elővásárlási jog, vételi jog, vevő kijelölési jog stb.) 3. személynek vagy szervezetnek amely az autóbusz
tulajdonjogának ajánlatkérő által történő tehermentes megszerzését gátolná vagy ha van ilyen 3. személy
vagy szervezet akkor erről kell nyilatkozni megjelölve a jogosultat , továbbá ezen 3.személynek vagy

szervezetnek is a visszavonhatatlan nyilatkozatát csatolni kell arról, hogy az autóbusz értékesítéséhez
és vevő nevére történő átírásához hozzájárul. Amennyiben ezen 3. személyt vagy szervezetet a jármű
vételárából megilleti bármilyen mértékű összeg amelyet ajánlatkérő mint vevő által kér közvetlenül átutalni ,
akkor a 3. személy vagy szervezet által adott visszavonhatatlan nyilatkozatnak tartalmaznia kell az
erre vonatkozó utalást is, de a pontos összeget és a bankszámlaszámot csak az adásvételi szerződés
megkötésékor kell közölnie írásban ezen 3. személynek vagy szervezetnek közvetlenül az ajánlatkérő felé
és a kifizetést követően ajánlatkérő részére át kell adni az autóbusz törzskönyvét 3 munkanapon belül.
A szakmai ajánlat részeként nyilatkozatot kell benyújtania ajánlattevőnek arra vonatkozóan is , hogy a
jármű vonatkozásában nincs folyamatban lévő rendezetlen szabálysértési eljárás , végrehajtási eljárás,
vagy büntetőeljárás továbbá kifizetetlen közigazgatási vagy egyéb pl. rendőrségi bírság sincs a járművel
kapcsolatban sem forgalomból történő kivonását nem rendelték el bírság meg nem fizetése miatt.
A jármű átadására a nyertes ajánlattevő által a fentiekben megadottakon túl az alábbi dokumentumokkal
kísérten kell továbbá sor kerüljön:
-Magyarországi hatóság által kiállított forgalmi engedély mely igazolja azt is, hogy érvényes a jármű műszaki
vizsgája az átadás időpontjában .
-Adás-vételi vagy bizományosi szerződés eredeti példánya amennyiben nem az eladó (nyertes ajánlattevő) a
bejegyzett tulajdonos a magyarországi hatóság által kiállított forgalmi engedélyben.
-Tachograf illesztési-és sebességhatároló jegyzőkönyv.
-OMH jegyzőköny.
A jármű átadás-átvételét ajánlatkérő szerviz bevonásával végzi, mely során szakemberek bevonásával
ellenőrzi ajánlatkérő, hogy a szállítandó jármű minden tekintetben megfelel a felhívás és dokumentáció
feltételeinek valamint az ajánlattevő ajánlatának.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Automata vagy automatizált kapcsolású (robotizált) mechanikus váltóval
történő szállítás 5
2 Futott kilométerek száma a gyárilag beépített km óra által mutatott adat szerint ( Pozitív egész
számmal km mértékegységben kifejezve. Maximum 350 000 km , az e feletti megajánlást tartalmazó
ajánla 15
3 Autóbusz életkora (A gyártás éve alapján pozitív egész számmal, egész évben mint
mértékegységben kifejezve. Maximum 8 év, az e feletti megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. )
15
4 A minimum 51 db (49+2) kötelező ülőhelyszám feletti többlet ülőhelyek száma 3
5 A autóbusz első fényszórói Xenon fényszórók-e . 2
6 A Szervo kormány rendelkezik- e rásegítéssel ( Azaz szervo tronik -e a kormány 2
7 Klíma többlet teljesítménye: (Min: 35kW , ajánlatkérő csak az e feletti megajánlást pontozza .
35kW alatti klíma teljesítmény esetén az ajánlat érvénytelen .) 2
8 Fűthető első szélvédő 2
9 A autóbusz rendelkezik-e tetőfűtéssel 2
10 A autóbusz külső fényezése metálfényezés 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (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: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Nem érkezett egyetlen ajánlat sem az ajánlattételi határidő lejártáig.
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:
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
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:
2018/03/19 (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: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Fehérgyarmat Város Önkormányzata (5038/2018)
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: Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16276
Postai cím: Kiss Ernő utca 2.
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Attila jegyző
Telefon: + 36 44510236
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu
Fax: + 36 44510232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fehergyarmat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fehergyarmat.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: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00037 „Fehérgyarmat város vízrendezése a Gábor Áron,
Hunyadi, Bartók, Dózsa, Dózsa köz, Deák Ferenc, Béke, Hadház és Tolnai utcák által határolt területen”.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00037 „Fehérgyarmat város vízrendezése
a Gábor Áron, Hunyadi, Bartók, Dózsa, Dózsa köz, Deák Ferenc, Béke, Hadház és Tolnai utcák által határolt
területen”.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 288560284 (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: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00037 „Fehérgyarmat város vízrendezése a Gábor Áron,
Hunyadi, Bartók, Dózsa, Dózsa köz, Deák Ferenc, Béke, Hadház és Tolnai utcák által határolt területen”.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4900 Fehérgyarmat, Gábor Áron uca 2-66; 1-33. (hrsz:
1737,1761/13, 1752/2, 1735, 0154
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00037 „Fehérgyarmat város vízrendezése a
Gábor Áron, Hunyadi, Bartók, Dózsa, Dózsa köz, Deák Ferenc, Béke, Hadház és Tolnai utcák által határolt
területen”.
Új építés: 9861 m-en új építés zárt vezeték tiszítás 587 m-en
Fehérgyarmat Város Önkormányzata meg kívánja oldani a település erősen belvízveszélyes, D-i részének
belterületi vízrendezési gondjait, mely településrész a Mártírok útja - Kiss Ernő utca - Tömöttvár utca,
Vármegyei csatorna és a vasúti pályatest által határolt, a Gábor Áron, Honvéd, Hunyadi, Bartók, Dózsa,
Dózsa köz, Deák Ferenc, Béke, Hadház és Tolnai utcák által feltárt belterület. A településrész vízelvezetését
összesen 8 db főgyűjtő, és a hozzájuk kapcsolódó csatornaszakaszok látják el.
A településrész csapadékvizeinek befogadói: a Vármegyei csatorna közvetlenül (1-0, és 2-0 főgyűjtők),
míg a többi főgyűjtő esetében a Mártírok útja - Kiss Ernő utca - Tömöttvár utcai D60 beton zárt csatorna,
amelynek szintén a Vármegyei csatorna a fő befogadója. Befogadó még továbbá a vasúti pályatest melletti
külterületi zárt csatorna és a Tömöttvár utcában lévő nyílt csapadékvíz árok. Ezek fő befogadója Vármegyei
4. oldalág.
Az 1-0 jelű nyomvonal főgyűjtő funkciójú a tervezett rendszerben. Az 1-0 főgyűjtő csatorna vízgyűjtő
területére esik a Hunyadi, a Bartók utcák teljes szakasza, valamint a Honvéd, Gábor Áron, a Béke, Dózsa
utcák egy része, és az átemelés után ez a főgyűjtő vezeti le részben a Dózsa köz, Deák Ferenc utcákból is a
keletkező csapadékvizeket

Az 1-0 és a 2-0 jelű főgyűjtők befogadója a Vármegyei csatorna. A befogadó medrét a torkolat alatt és felett
állandósítani szükséges, meg kell védeni a káros kimosódásoktól. Ehhez betonba rakott terméskő burkolat
építése lett tervezve. A bevezetéseknél hordalékfogóval kombinált csővég csappantyús előfejjel ellátott
áteresz került betervezésre.
Az építés során meg kell oldani az 1-0 jelű főgyűjtő Gábor Áron - Hunyadi - Bartók - Dózsa utcákat
összekötő, viszonylag kis szélességű gyalogútjai területén vezetett meglévő csatornák átépítését.
Az 1-0 jelű főgyűjtő ágrendszerben az 1-2 jelűtől az 1-13 jelűig a tervezett csatornák önkormányzati
belterületi utak melletti vízelvezető árkok. Ezek közvetlen befogadója az 1-0 jelű főgyűjtő. A rendszer
összetettsége miatt számos esetben van átvezetés az egyes főgyűjtők vízrendszere között.
A 2-0 jelű főgyűjtő a Gábor Áron és a Honvéd utcák egy szakaszán keletkező csapadékvizeket szállítja,
befogadója közvetlenül a Vármegyei csatorna. A Gábor Á. utcában egy szakaszon a páratlan oldal vizeit
gyűjti, majd a Honvéd utca páros és páratlan oldal vizeit egyaránt gyűjti. A 2-1 és 2-2 jelű a Gábor Á.
utcában a páratlan oldal vizeit gyűjti.
A 3-0 jelű főgyűjtő a Gábor Á. utcában a páros oldal vizeit gyűjti.
A 4-0 jelű főgyűjtő a Dózsa Gy. utcában indul, D40 beton zárt szakasszal. A 0+170 km szelvénytől nyílt
árokként a temetőn és magántulajdonban lévő ingatlanokon keresztül éri el a Deák F. utcát. Ezt követően
a Deák F. utca egy szakaszán a páratlan oldal vizeit gyűjti. A főgyűjtő vége a Dózsa köz páros és páratlan
oldal vizeit gyűjti.
A 0+792 km szelvényébe csatlakozik be az A-1 jelű átemelő műtárgy ráfolyó csatornaszakasza. Az átemelő
D200 KPE nyomócsöve a Dózsa köz páros oldali útpadkájában vezet az 1-11 jelű gyűjtőágba.
A 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 jelű csatornák a Dózsa Gy. utca, az 1463/3 hrsz-ú köztemetőbe vezető út, a Deák Ferenc
és a 1611/1 hrsz-ú utak vizeit gyűjti.
Az 5-0 jelű főgyűjtő a Deák F. utcában a páratlan oldal vizeit gyűjti.
A 6-0 jelű főgyűjtő a Hadház utcában a páratlan oldal vizeit gyűjti.
A 7-0 jelű főgyűjtő a Hadház utcában a páros oldal vizeit míg a Dózsa Gy. utcában a páros oldal egy
szakaszának vizeit gyűjti. Ez a főgyűjtő a befogadója a 7-1, 7-2, 7-3 jelű csatornáknak, melyek vízgyűjtő
területe a Dózsa tér egy részére, illetve a Tolnai utcára terjed ki.
A 8-0 jelű főgyűjtő a Béke utcában a páros oldal vizeit gyűjti, befogadója a Vármegyei 4. oldalág csatorna.
A 8 darab főgyűjtő és a becsatlakozó csatornaszakaszok TB60/100/80, TB40/70/50, TB 30/50/40,
TB20/30/30 felszíni vízelvezető elemekből, illetve 50/200-as folyóka elemekből állnak. Az átereszek, melyek
átépítésre kerülnek szintén TB elemből épülnek, támfalakkal, illetve megfelelő teherbírású fedlapokkal
ellátva.
A belterület terepi adottságaiból adódóan az A-1 jelű csapadékvíz átemelő beépítésére van szükség a 4-0
főgyűjtő ág 0+170 - 0+764 km szelvények közötti, köztemetőben lévő szakasz kiváltására. Ezzel elkerülhető
az 594 fm-es szakasz teljes átépítése, burkolása.
Az A-1 jelű átemelő műtárgy 12,0 fm-es D50TOB ráfolyó vezetéke a 4-0 jelű ág 0+792 km szelvényéből
indul, a Dózsa köz keresztezésével.
Az összegyülekező csapadékvíz az A-1 jelű 17,0 m3 térfogatú átemelő aknába jut. A csapadékvíz
átemelését 2 db (ebből egy tartalék) SULZER ABS XFP 200G-CB1.1 típusú - vagy ezekkel megegyező
műszaki paraméterekkel rendelkező szivattyú biztosítja. Az átemelő D200 KPE nyomócsöve a Dózsa
köz páros oldali útpadkájában vezet az 1-11 jelű gyűjtőágba, a Dózsa György utca keresztezésével. A
nyomóvezeték 311,0 fm hosszú, befogadója az 1-11 jelű ág 0+343 km szelvénye.
Az építés során szükséges a meglévő zárt csatornaszakaszok nagynyomású vízsugárral történő tisztítása
a 2-0, 4-0, 4-3-1, 5-0, 7-0 és 8-0 csatornák egyes szakaszain, összesen 587 fm hosszon. Ezek a zárt
csatornaszakaszok részei a csapadékvíz elvezető rendszernek. Az új építésű vízilétesítmények megfelelő
működésének feltétele ezen szakaszok jó állapotban tartása.
A Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos
figyelemmel kísérése és a tevékenység dokumentálása érdekében régészeti megfigyelést írt elő.
Az építés során nagy valószínűséggel több elektromos légvezeték oszlopot át kell helyezni (előirányzat 28
db), a darabszám az oszlopok körüli helyszíni feltárás során pontosítandó, szakfelügyelet mellett ellenőrizve
a védőtávolságok betartását.
Az építés során a közműüzemeltetők előírásait be kell tartani!
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.
(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 teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki vízrendezési
kivitelezési munkálatokban szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 20
2 A jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többletjótállási időtartam (hónap) /
maximum 36 hónap/ 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 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: Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00037
Projekt megnevezése: „Fehérgyarmat város vízrendezése a Gábor Áron, Hunyadi, Bartók, Dózsa,
Dózsa köz, Deák Ferenc, Béke, Hadház és Tolnai utcák által határolt területen”
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: 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: 2018/02/20 (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: Zemplénkő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 275452720
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 288560284
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: szakfelügyeletek,
minőségügyi vizsgálatok, közúti árufuvarozás, kisebb csatornaszakaszok építése, földmunka, közmű
kiváltás, villanyoszlop áthelyezés.
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: Zemplénkő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326-2-15
Hivatalos név: Czető Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 53.
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554-2-15
Hivatalos név: „Szatmárvíz” Építő, Szolgáltató és Kereskedő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hadház u. 13.
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10682722-2-15
Hivatalos név: „TISZA-VÍZ” Tisza-Szamosközi Közműépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Benczúr u. 24.
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323

Postai irányítószám: 4900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11248772-2-15
Hivatalos név: „KINCS” Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bokréta út 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11490962-2-15
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:
2017/11/13 (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

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (5855/2018)
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: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK02685
Postai cím: Haller út 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tiborné
Telefon: +36 12157240
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu
Fax: +36 12157240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kardio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kardio.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) c) szerint, 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: Subcután ICD és tartozékai beszerzése
Hivatkozási szám: GOKI-20/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182210-4
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: NEAK egyedi méltányossági alapon történő finanszírozás
tárgyában kiadott E0108/641-2/2017.; E0108/647-2/2017., E0108/646-2/2017 határozatok alapján Boston
Scientific Emblem Subcutan ICD és tartozékai.
Együregű implantálható defibrillátor (ICD) subcutan sokk elektródákkal
Paraméterek:
- Súly: legfeljebb: 150 g.
- Volumen: legfeljebb: 70 cm3.
- Élettartam: legalább: 5 év. Élettartam „sokkban”: legalább 50 db 80 J (leadott).
- Sokk konfiguráció: aktív ház, elektróda sokk tekercs.
- Tripoláris elektróda, 1 sokktekerccsel és disztális valamint proximális sensing elektróddal.
Programozhatóság:
- Sokk zóna: 1 db. Kondícionális sokk zóna: 1 db.
- Sokk hullámforma: bifázisos.
- Egymástól függetlenül programozható terápiák megléte.
- Sokk terápia utáni pace-elés.
- Sensing konfiguráció.
Diagnosztikus funkciók:
- Paraméterek, készülék-, elektróda- és betegadatok dokumentálása.
- Esemény memória a kezelt és a nem kezelt eseményekre vonatkozóan is.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
- Rendszer állapot adatok rögzítése.
Mennyiség: 3 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. §
(3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű
teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20970000 (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: Subcután ICD és tartozékai beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:

33182240-3

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1096 Budapest, Haller utca 29.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3 db Boston Scientific Emblem Subcután ICD és Tartozékai (+100 %
eltérés - opció)
Ajánlatkérő a teljesítés során az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
előírt mennyiségektől (az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül) +100%-kal eltérhet
(opció). Az alapmennyiség és opció tekintetében Vevő jogosult egy vagy több megrendelés keretében
lehívni a vonatkozó mennyiséget. Az opciós mennyiségekkel történő elszámolás az alapmennységre
meghatározottak szerint történik.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. §
(3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű
teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.
Részletes feltételeket a dokumentáció 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: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 100 %-kal eltérhet
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
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 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:
19566 / 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: 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: 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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Twinmed Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sobieski János utca 16 Fszt Ü/12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12342697-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Twincardio Orvosi Rendszerek Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balázs Béla utca 34 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25921652-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41940000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20970000
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: Twinmed Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sobieski János utca 16 Fszt Ü/12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12342697-2-43
Hivatalos név: Twincardio Orvosi Rendszerek Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balázs Béla utca 34 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25921652-2-43
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:
(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: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5763/2018)
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: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02796
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babella-Takács Helga
Telefon: +36 99577584
E-mail: htakacs@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(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: Vasúti közlekedési 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: Irodai munkavégzéshez szükséges papír, író- és irodaszerek, valamint cégemblémával
ellátott borítékok, tasakok szállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30190000-7
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: I.rész: Irodai munkavégzéshez szükséges papír, író- és
irodaszerek szállítása
GYSEV Zrt. részére összesen 256 féle Irodai munkavégzéshez szükséges papír, író- és irodaszer termékek
szállítása nettó 60.000.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 36.000.000 Ft Alapösszegre
vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget
II. rész: Cégemblémával ellátott borítékok, tasakok szállítása
GYSEV Zrt. részére cégemblémával ellátott összesen 10 féle boríték, tasak szállítása nettó 2.000.000
Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 1.200.000 Ft Alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási
kötelezettséget.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62000000 (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: Irodai munkavégzéshez szükséges papír, író- és irodaszerek szállítása
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

22800000-8

További tárgyak:
30141000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Ajánlatkérő szervezeti egységei a szerződés 3.sz. melléklete
szerint (Budapest, Csorna, Fertőszentmiklós, Körmend, Rajka, Répcelak, Sopron, Szentgotthárd,
Szombathely helységekben)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: I.rész: Irodai munkavégzéshez szükséges papír, író- és irodaszerek
szállítása
GYSEV Zrt. részére összesen 256 féle Irodai munkavégzéshez szükséges papír, író- és irodaszer termékek
szállítása nettó 60.000.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 36.000.000 Ft Alapösszegre
vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget
(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 1.sz. melléklete szerinti Terméklistában nem szereplő
termékek megrendelése esetében Eladó irodaszer On-line webáruházában a mindenkor érvényes
nettó kisker-i árból adott kedv. mértéke (%) 5

Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 36000000 Ft értékre vállal lehívási
kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 24000000 Ft. Az egyoldalú
opció (vételi jog) lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása
automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
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: Cégemblémával ellátott borítékok, tasakok szállítása
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30199230-1

További tárgyak:
30199710-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Ajánlatkérő Beszerzés és Készletgazdálkodás szervezeti
egysége, 9400 Sopron, Batsányi u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: GYSEV Zrt. részére cégemblémával ellátott összesen 10 féle
boríték, tasak szállítása nettó 2.000.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 1.200.000 Ft
Alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 100
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 1200000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 800000 Ft. Az egyoldalú opció (vételi jog) lehívásának
határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben
foglaltaknak megfelelően történik.
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: I. Elnevezés: Keretszerződés Irodai munkavégzéshez szükséges papír,
író- és irodaszerek szállítására
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: 2018/04/03 (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: PBS Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Építész u. 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: kornel.juhasz@pbs.hu

Telefon: +36 96513682
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96513673
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11139014-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(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: PBS Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Építész u. 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11139014-2-43
Hivatalos név: AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Család utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23440139-2-41
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: II. Elnevezés: Keretszerződés Cégemblémával ellátott borítékok,
tasakok szállítására
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: 2018/04/03 (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: PBS Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Építész u. 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: kornel.juhasz@pbs.hu
Telefon: +36 96513682
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96513673
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11139014-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2000000
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: PBS Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Építész u. 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11139014-2-43
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10728350-2-43
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:
2017/12/19 (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: - Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
I. részben:
PBS Hungária Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Adószáma: 11139014-2-43
AP-Office Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. 1039 Budapest, Család u. 37. Adószáma: 23440139-2-41
II. részben:
PBS Hungária Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Adószáma: 11139014-2-43
Pátria Nyomda Zrt. 1117 Budapest, Hunyadi János út 7. Adószáma: 10728350-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum (6399/2018)
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: Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23243
Postai cím: Kossuth Lajos utca 22/A.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Telefon: 96/204-498
E-mail: szilagyi.andrea@gyszszc.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): http://gyszszc.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: 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: Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző
Iskolájában elektromos hálózat korszerűsítése
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: Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és
Szociális Szakképző Iskolájában elektromos hálózat korszerűsítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39221900 (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: Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző
Iskolájában elektromos hálózat korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9024 Győr, Cuha u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskolájában elektromos hálózat korszerűsítése - a költségvetésben és a
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0,
max 24) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (netto 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
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: Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolájában elektromos hálózat 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: 2018/04/05 (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: Tri-Bau Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárási út 14/b.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9029
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26126630-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39221900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39221900
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: Tri-Bau Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárási út 14/b.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9029
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26126630-2-08
Hivatalos név: Eco Energie System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. 47.
Város: Bodnyhely
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24818007-2-08
Hivatalos név: Nagy Norbert
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temető u. 29.
Város: Vámosszabadi
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9061
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 62809935-2-28
Hivatalos név: Vill-Technik Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Győri út 9.
Város: Kisbajcs
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9062
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24981639-2-08
Hivatalos név: Revolum Engineering Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 2.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2092
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24200589-2-13
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:
2018/01/10 (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

Hadászi Korlátolt Felelősségű Társaság (5890/2018)
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: Hadászi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK25632
Postai cím: Szalóksámson utca 21.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hadászi György ügyvezető
Telefon: +36 203896132
E-mail: info@sunflower-seed.hu
Fax: ---Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sunflower-seed.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sunflower-seed.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
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: Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
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: „Csarnoképítés a Hadászi Kft-nél”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Csarnoképítés a Hadászi Kft-nél”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 142068777 (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: „Csarnoképítés a Hadászi Kft-nél”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213251-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, 02188/29. hrsz. (blokkazonosító: LOP73-V-15)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Csarnoképítés a Hadászi Kft-nél:
Acélvázszerkezetű, terménycsomagoló rendeltetésű épület épül.
Az ingatlanra vonatkozó alapadatok:
A telek területe: 78622,00 m2 (- 202,67 m2 útszélesítés)
Beépített alapterület: 903,15 m2 (gyümölcstár.) + 1006,29 m2 (terménycsomagoló)
= 1909,44 m2
A telek beépítettsége: 2,42 %
Helyiségek:
FÖLDSZINT KÉSZÁRÚ RAKTÁR ipari padló 270,99
CSOMAGOLÓ-PÖRKÖLŐ ipari padló 264,66
ALAPANYAG RAKTÁR ipari padló 345,98
TÁRGYALÓ kerámia 13,14
FFI.WC kerámia 1,75
FFI. ÖLTÖZŐ kerámia 6,03
FFI. ZUHANYZÓ kerámia 3,49
NŐI WC kerámia 1,38
NŐI ÖLTÖZŐ kerámia 5,40
NŐI ZUHANYZÓ kerámia 3,12
ÉTKEZŐ kerámia 11,41
IRODA kerámia 12,96
ELŐTÉR kerámia 3,50
FÖLDSZINT - NETTÓ ALAPTERÜLET #: 943,81
Az épület főbb adatai:

Épület nettó össz-szintterülete :
- terménycsomagoló rend. épület: 943,81 m2
Építményérték megállapítása:
943,81 m2 x 190.000 Ft = 179.323.900 Ft
Belmagasság:
- földszint: 2,70 m (szociális blokk)
Közművek: az utcáról a közművek biztosítottak (villanyvezeték), valamint a telken lévő vízjogi
engedély alapján létesített fúrott kút. Az épületbe víz, elektromos hálózat kerül bekötésre. Az érintett
közműszolgáltatóval (E-On Zrt.) egyeztetés megtörtént, feltétel nélkül járult hozzá az épület építéséhez.
Szintmagasságok:
A telek utcafronti kerítés sarokpontja lesz a + 0,00 szint = Bfm 112,50 m
Rendezett udvari terepszint : +0,00 m
Földszinti padlóvonal: + 0,05 m
Gerincmagasság: + 11,24 m
Építménymagasság: + 7,50 m
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.
(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 teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki
acélvázszerkezetű épület építésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 5
3 Többlet jótállás vállalt időtartama (hónap) 5
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: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban;1772939596
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: 2018/03/22 (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: Egberstone Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac utca 53. 1. emelet 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062233-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 145605162
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 142068777
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezetés, acélszerkezet szerelés
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: EGBERSTONE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac utca 53. 1. emelet 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062233-2-09
Hivatalos név: K-GIPSER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ceglés utca 11.

Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13308188-2-09
Hivatalos név: GAJF Ép-General Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tücsök utca 35.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23512928-2-09
Hivatalos név: Labert Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. utca 68/2.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11734736-2-09
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
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/09 (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

Herman Ottó Múzeum (5643/2018)
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: Herman Ottó Múzeum
Nemzeti azonosítószám: AK16131
Postai cím: Görgey Artúr utca 28.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mogyorósiné Kiss Ibolya mb. gazdasági igazgató
Telefon: +36 46560172
E-mail: titkar@hermuz.hu
Fax: +36 46555397
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hermuz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hermuz.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: Múzeum
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: Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain régészeti kézi bontómunka és régészeti
gépi földmunka biztosítása vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112450-4
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain régészeti kézi
bontómunka és régészeti gépi földmunka biztosítása vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299500000 (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: Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain régészeti kézi bontómunka
biztosítása vállalkozási keretszerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Régészeti kézi bontómunka biztosítása vállalkozási keretszerződés
keretében, 330.000 m2-en.
A régészeti kézi bontómunka biztosítása esetén a nyertes ajánlattevő köteles munkaterületenként
1 fő régészeti/régésztechnikusi tapasztalattal rendelkező művezetőt biztosítani a munkavégzés
folyamatosságának és operatív részének koordinálásához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke (építési munkaterület kézi földmunkára
meghatározott teljes ellenszolgáltatása ÁFA nélkül számított értékének, legalább 1 %, legfeljebb 5
%-a, %-ban megadva, naponta) 10
2 A teljesítésbe bevont szakemberek száma (kézi bontómunkában 1 év tapasztalattal rendelkező
szakemberek száma, főben megadva, legalább 10 fő, legfeljebb 20 fő) 20
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:
II.2.1) Elnevezés: 2. rész: Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain régészeti gépi földmunka
biztosítása vállalkozási keretszerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112450-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain régészeti gépi
földmunka biztosítása vállalkozási keretszerződés keretében, 50.000 m2-en
A mélységet a feltárásra kerülő lelőhelyen kialakított teljes tükörfelület egészéből számított átlagmélység
értéke határozza meg. Próbafeltárás esetében a mélységet a feltárásra kerülő valamennyi szondaárok
egészéből számított átlagmélység értéke határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke építési munkaterület) gépi földmunkára
meghatározott teljes ellenszolgáltatása ÁFA nélkül számított értékének, legalább 1 %, legfeljebb 5
%-a, %-ban megadva, naponta) 30
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:
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: Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain
régészeti kézi bontómunka biztosítása vállalkozási keretszerződés 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: 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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Régész Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. 242/B
Város: Szatymaz
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6763
Ország: HU
E-mail: szatymaz3@gmail.com
Telefon: + 36 303321757
Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25370685-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Ex Voto Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határ u. 64. 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188

Ország: HU
E-mail: exvotokft@gmail.com
Telefon: + 36 303321757
Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13909961-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 264500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 264500000
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: Régész Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. 242/B
Város: Szatymaz

NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6763
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25370685-2-06
Hivatalos név: Ex Voto Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határ u. 64. 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13909961-2-43
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Herman Ottó Múzeum egyes régészeti feltárásain
régészeti gépi földmunka biztosítása vállalkozási keretszerződés 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: 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: „NÓRA-97” Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pap tanya 0726/18.
Város: Polgár
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4090
Ország: HU
E-mail: nora97@bicomix.hu
Telefon: +36 52237660
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 52573130
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11551050-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
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: „NÓRA-97” Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pap tanya 0726/18.
Város: Polgár
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11551050-2-09
Hivatalos név: Eördög József PATENT Árufuvarozó egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 56.
Város: Sajószöged
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3599
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 44826460-2-25
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:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: A II.1.6) A beszerzés végleges összértéke pontban, ill. a V.2.4) A szerződés/
rész értékére vonatkozó információk pontokban a szerződés végleges összértékeként a becsült érték került
megadásra, figyelemmel arra, hogy az ajánlati ár egységárban került meghatározásra, és a szerződés
végleges összértéke jelenleg nem meghatározható.
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

Iváncsa Községi Önkormányzat (5387/2018)
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: Iváncsa Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK22348
Postai cím: Fő utca 61/b
Város: Iváncsa
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2454
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Tibor
Telefon: 06-25-255-353
E-mail: polgarmester@ivnacsa.hu
Fax: 06-25-506-361
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ivancsa.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: „TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00010 számú Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi
gazdaságfejlesztése című pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében”
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: „TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00010 számú Iváncsa és Pusztaszabolcs
helyi gazdaságfejlesztése című pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35033251 (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: „TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00010 számú Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi
gazdaságfejlesztése című pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében”
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: HU211 A teljesítés helye: Iváncsa 215 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő Iváncsa, Arany János utca 215 Hrsz. alatti területen kívánja
megépíteni új piaci épületét.
Az épület egy 14,28m x 17,45 m befoglaló méretű egyszintes, L-alakú, két oldalon nyitott,fedett, falazott
szerkezetű épület. A függőleges teherhordó szerkezet Porotherm 30 téglafal,a fedélszék hagyományos
ácsolt szerkezet alsó fogópárral összefogva. Födém csak a szociális helységeknél készül, a gipszkarton
lemezek a fedélszék alsó fogópárjához kerülnek rögzítésre.
Főbb mennyiségi mutatók:
Térkővezés:376 m2
Épület alapterülete:129,28 m2
Ágyazat:416 m2
Burkolat: fal: 53 m2, padló 20 m2, homlokzati lapok: 160m2,
Szegély :69 folyóméter
Vakolás:186 m2
Falazás: 126 m2
Válaszfal: 43m2,
Tető: 246m2
(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 jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül (egész hónapban
kifejezve, 24 hónaptól maximális értékelési pontszám jár) 15
2 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki kereskedelmi
egység kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00010
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: „TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00010 számú Iváncsa és
Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése című pályázat kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés
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: 2018/03/22 (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: V-DBK Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 26/B
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
E-mail: vdbkkft@gmail.com
Telefon: +36 22 375260
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22 375260
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14160592-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27368529
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35033251
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: szerkezetépítés,
ács munkák, villamos s gépészeti szerelés
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: V-DBK Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 26/B
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14160592-2-07
Hivatalos név: E-KOVÁCS-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gépállomás utca 14.
Város: Pusztaszabolcs
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2490
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22971957-2-07
Hivatalos név: MAVA-PLAN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mező utca 10/a.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11453859-2-07
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:
2018/02/15 (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

Kátai Gábor Kórház (6406/2018)
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: Kátai Gábor Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK16670
Postai cím: Zöldfa utca 48
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné László Erzsébet
Telefon: 06 59507101
E-mail: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
Fax: 06 59312103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kgkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kgkorhaz.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
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: Az EFOP-2.2.18-17 azonosító számú ’Átfogó betegbiztonsági fejlesztések és
szemléletváltás a Kátai Gábor Kórházban’ című pályázat keretében egészségügyi eszközök beszerzése és
üzembe helyezése
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az EFOP-2.2.18-17 azonosító számú ’Átfogó betegbiztonsági
fejlesztések és szemléletváltás a Kátai Gábor Kórházban’ című pályázat keretében egészségügyi eszközök
beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2830000 (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: Az EFOP-2.2.18-17 azonosító számú ’Átfogó betegbiztonsági fejlesztések és
szemléletváltás a Kátai Gábor Kórházban’ című pályázat keretében egészségügyi eszközök beszerzése és
üzembe helyezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az EFOP-2.2.18-17 azonosító számú ’Átfogó betegbiztonsági
fejlesztések és szemléletváltás a Kátai Gábor Kórházban’ című pályázat keretében egészségügyi eszközök
beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.
Beszerzendő eszközök: Darabszám Mennyiség
Felületi dekontaminációt támogató rendszer
Rendszer elemei:
Működéshez szükséges szoftvercsomag
2 db táblagép
fluoreszcens ellenőrző csomag 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 A rendszer beüzemelését követő 60 hónapon keresztül folyamatosan
történő adatkezelési és elemzési szolgáltatás Kérjük megadni! Megléte előny. 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17 azonosító számú ’Átfogó betegbiztonsági
fejlesztések és szemléletváltás a Kátai Gábor Kórházban’ című 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
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: Az EFOP-2.2.18-17 azonosító számú ’Átfogó
betegbiztonsági fejlesztések és szemléletváltás a Kátai Gábor Kórházban’ című pályázat keretében
egészségügyi eszközök beszerzése és üzembe helyezése
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: 2018/04/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hartmann-Rico Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Paul Hartmann u. 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3471653
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2830000
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: Hartmann-Rico Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Paul Hartmann u. 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923-2-13
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: 2018/04/13 (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

Kiskőrösi tankerületi Központ (5741/2018)
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: +36 303 999117
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-4.1.3-17-2017-00202 azonosítójú pályázat keretében a
Kisszállás Sallai István Általános Iskola tornaterem felújítása 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-4.1.3-17-2017-00202 azonosítójú
pályázat keretében a Kisszállás Sallai István Általános Iskola tornaterem felújítása vonatkozásában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 71662449 (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-4.1.3-17-2017-00202 azonosítójú pályázat keretében a
Kisszállás Sallai István Általános Iskola tornaterem felújítása 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: 6421 Kisszállás, Baba utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00202 azonosítójú
pályázat keretében a Kisszállás Sallai István Általános Iskola tornaterem felújítása vonatkozásában
Nyílászáró csere:
A jelenleg meglévő fa szerkezetű nyílászárók tokszerkezete elöregedett, illeszkedéseiknél rés található,
üvegezésük nem elégíti ki napjaink hőszigetelési igényeit. A létesítmény acél szerkezetű nyílászárói szintén
nem felelnek meg a követelményeknek, az előbb leírt okokból. Helyükre műanyag profilos, fokozottan
hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek beépítésre.
A tornaterem É-i homlokzatán teljes hosszban egy 2,5 m magas üvegtégla felület található, mely üvegtéglák
az épület konszolidációja során,- még napjainkban is - elpattognak, szintén hőhidat képezve A felújítás
technológiai sorrendje:
1. Tetőszerkezet:
Az eltávolított palafedések után a meglévő acél tetőszerkezet átvizsgálása, korrózió elleni festése történik.
Új Z 140 szelemenek elhelyezése. 20 cm ásványgyapot hőszigetelés elhelyezése a meglévő álmennyezetre,
új Lindab Topline cserepeslemez fedés készítése RAL 9006 színben, villámvédelem visszaépítésével,
szegésekkel. Egyaránt a tornaterem épülettömeg és a szociális blokk tömeg feletti tető esetén.
2. Homlokzatképzés:
A külső térelhatároló falakra 16 cm ásványgyapot (Rockwool Frontorck MAX E) hőszigetelés készül.
A kibontott nyílászárók helyére KINGSPAN KS 1000 AWP rejtett csavarozással, vízszintes falpanel. A
szendvicspanel RAL 9006 színű. Minden keretosztásban egy db 120x150 cm méretű bukó-nyíló ablak kerül

beépítésre távnyitóval. RAL 9006 színben. 4 db tömör műanyagportál + felülvilágító szintén beépítésre kerül
azonos méretben a meglévő tornatermi ajtók helyére.
Az aulában, a vizesblokkokban szintén az összes külső nyílászáró cserélve lesz, az üvegtégla felületek
megszűnnek befalazással. A beton előtetők elbontásra kerülnek.
3. Csapadék elvezetés
Egységesen mindenhol új horganyzott ereszcsatorna és lefolyócső kerül beépítésre.
4. Térelválasztás a tornateremben:
A tornaterem térelválasztása kereskedelemben kapható motoros ponyvaredőnnyel történik.
5. Fűtéskorszerűsítés
A teljes kazánház és fűtési rendszer felújításra kerül. Beépítésre kerül egy TIG AS 200 Q=200,0 kW
telejsítményű apríték kazán, 5 m3 puffertartállyal. A tornatermi részen 4 db thermoventilátor kerül
elhelyezésre, egyéb helyeken a meglévő radiátorok cseréje történik. Az egyéb gépészeti kötések és
vezetékek szintén felújításra kerülnek. A használati melegvizet villanybojler állítja elő.
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-4.1.3-17-2017-00202
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: 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: 71687993
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71662449
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

Kiskunmajsa Város Önkormányzata (5002/2018)
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: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03941
Postai cím: Fő utca 82.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ábrahám - Fúrús András polgármester
Telefon: 77/481-144
E-mail: varadine@kiskunmajsa.hu
Fax: +36 77481946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiskunmajsa.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: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy Zsilinszky utcai telephelyének építési kivitelezési
beszerzése
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 Bajcsy - Zsilinszky u. 14. szám alatti óvoda „A” épületének
újraépítése, továbbá játszóudvar szükség szerinti rendezése, közlekedési útvonalak biztosítása. A fejlesztés
eredményeként 3 csoportszobás (75 fő) óvoda lesz megvalósítva kiszolgáló helyiségekkel együtt.
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: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy Zsilinszky utcai telephelyének építési kivitelezési
beszerzése
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: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy Zsilinszky u. 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az építési tevékenység előírások szerinti megnevezése: Kiskunmajsa,
belterület 1563 hrsz-ú ingatlanon óvoda épület létesítése
Építési hely: Kiskunmajsa, Kiskunmajsa, Bajcsy Zsilinszky u. 14. Hrsz.: 1563, telek területe: 3694 m2
Tervezett épület hasznos alapterülete: 871,580 m2
Építés jellege: új építés, építési engedély köteles
Jogerős építési engedély: száma: ÉTDR azonosító: 201600060938, Iratazonosító: IR- 000524079/2016,
Ügyiratszám: BK-05D/008/1870-30/2016
Az építési munkák során elvégzendő feladatokat a csatolt építési engedély határozat, építési engedélyezési
tervdokumentáció és mellékletei, a kivitelezési tervdokumentáció és mellékletei, valamint a költségvetési
kiírások együttesen tartalmazzák. A feladat ellátása során ezen dokumentációkban szereplő tartalmak,
szabványok, szakmai előírások betartása az Ajánlattevő számára kötelező. A kivitelezőnek el kell végeznie
minden olyan tevékenységet, amely a tervezett létesítmény használatbavételi engedélyezéséhez szükséges.
Ezen tevékenységek elvégzésének összes költségét az Ajánlattevő ajánlati árának tartalmaznia kell.
Továbbá az ajánlattevő árának tartalmaznia kell:
Az Ajánlatkérő által szolgáltatott engedélyeken, egyéb dokumentumokon és tervdokumentációkon
túlmenően, a megvalósításhoz szükséges minden további tervdokumentáció, dokumentum elkészítését,
engedélyek beszerzését (és jóváhagyatását az Ajánlatkérővel), ami a projekt megvalósításához feltétlenül
szükséges, annak minden költségével együtt. Ajánlattevő feladata továbbá a Kivitelezési kódex szerinti
munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése. A keletkezett összes hulladék előírások szerinti

kezelése és elszállítása. Az Kivitelező köteles a beruházás megkezdése előtt a kivitelezési munkák
hatásterületén belüli környező ingatlanokról építményekről, közművekről és közterületekről úttestekről,
térburkolatokról állapotfelvételeket készíteni és azt 1 digitális példányban az Ajánlatkérőnek átadni.
Építészet és tartószerkezeti munkarész:
Monolit beton sávalapokra és vasbeton talpgerenda rácsra épülő, hagyományos falazott
épületszerkezetekkel, előregyártott kéregpanelekre szerelt monolit vasbeton anyagú födémszerkezettel,
hagyományos ácsolt tetőszerkezettel és tetőcserép héjalással készülő földszintes, részben tetőteres
kialakítású, „L” alaprajzi elrendezésű, 871,58 m2 hasznos alapterületű, 3 csoportszobás (75 fő) óvoda épület
építése. A tervezett konkrét helyiségkapcsolatokat, funkciókat, burkolatokat és előírt teljesítmény jellemzőket
a csatolt építészeti és tartószerkezeti építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza.
Épületgépészet:
Az ingatlan víz, szennyvíz és gáz közmű bekötésekkel rendelkezik. A telken belüli és épületen kívüli,
valamint az épületen belüli víz, szennyvíz, gáz és szellőzés szerelési munkák tervezett kialakítását az
alkalmazandó technológiákat, berendezéseket, szerelvényezéseket a csatolt engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentációk tartalmazzák.
Tűzjelző: A csatolt kiviteli tervek szerinti intelligens tűzjelző rendszer kerül kialakításra.
Épületvillamosság, villámvédelem: A tervdokumentáció építményvillamossági fejezete tartalmazza a
tervezett épület mért betápláló kábelének csatlakozását, az új fogyasztásmérő hely kialakítását az épületben
belüli villamosenergia elosztást, az épületen belüli teljes villamos installációs (világítás, erőátvitel, gépészeti)
hálózatot, illetve az érintésvédelmi-és villámvédelmi rendszert.
Akadálymentesítés: A tervezett fejlesztéssel a beruházó célja olyan intézmény létrehozása, ami mindenki
által kényelmesen és biztonságosan használható, beleértve a különböző fogyatékossági
csoportokat is. Az érintett épületrészek a komplex akadálymentesítés ill. az egyetemes
tervezés alapelvei szerint kerüljenek kivitelezésre a csatolt Akadálymentesítési dokumentáció 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 Szakmai többlettapasztalat (min. 0 hó - max. 60 hó)/ 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15BK1-2016-00016
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: Rész száma: 1 Elnevezés: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy Zsilinszky utcai
telephelyének építési kivitelezési beszerzése
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 eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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: 132673031

(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: 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
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: Majsa Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fecske u. 9.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12969917-2-03
Hivatalos név: Majsa Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 46.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331

Postai irányítószám: 6120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11429559-2-03
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:
2018/02/22 (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: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kiskunmajsa Város Önkormányzata (5492/2018)
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: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03941
Postai cím: Fő utca 82.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ábrahám - Fúrús András polgármester
Telefon: 77/481-144
E-mail: varadine@kiskunmajsa.hu
Fax: +36 77481946
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiskunmajsa.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: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai telephelyének építési kivitelezési beszerzése
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: 1878 m2 területen új épületben valósul meg az óvodai funkció.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 135827647 (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: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai telephelyének építési kivitelezési beszerzése
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: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 111.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az építési tevékenység előírások szerinti megnevezése: Kiskunmajsa,
belterület 1753 hrsz-ú ingatlanon óvoda épület létesítése
Építési hely: Kiskunmajsa, Fő utca 111. Hrsz.: 1753, telek területe: 1878 m2
Tervezett beépítés: 812,35 m2
Tervezett épület hasznos alapterülete: 857,60 m2
Építés jellege: új építés, építési engedély köteles
Jogerős építési engedély: száma: ÉTDR azonosító: 201600062689, Iratazonosító: IR- 000516842/2016,
Ügyiratszám: BK-05D/008/1984-20/2016.
Az építési munkák során elvégzendő feladatokat a csatolt építési engedély határozat, építési engedélyezési
tervdokumentáció és mellékletei, a kivitelezési tervdokumentáció és mellékletei, valamint a költségvetési
kiírások együttesen tartalmazzák. A feladat ellátása során ezen dokumentációkban szereplő tartalmak,
szabványok, szakmai előírások betartása az Ajánlattevő számára kötelező. A kivitelezőnek el kell végeznie
minden olyan tevékenységet, amely a tervezett létesítmény használatbavételi engedélyezéséhez szükséges.
Ezen tevékenységek elvégzésének összes költségét az Ajánlattevő ajánlati árának tartalmaznia kell.
Továbbá az ajánlattevő árának tartalmaznia kell:
Az Ajánlatkérő által szolgáltatott engedélyeken, egyéb dokumentumokon és tervdokumentációkon
túlmenően, a megvalósításhoz szükséges minden további tervdokumentáció, dokumentum elkészítését,
engedélyek beszerzését és jóváhagyatását az Ajánlatkérővel, ami a projekt megvalósításához feltétlenül
szükséges, annak minden költségével együtt. Ajánlattevő feladata továbbá a Kivitelezési kódex szerinti
munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése. A keletkezett összes hulladék előírások szerinti
kezelése és elszállítása. Az Kivitelező köteles a beruházás megkezdése előtt a kivitelezési munkák
hatásterületén belüli környező ingatlanokról építményekről, közművekről és közterületekről úttestekről,
térburkolatokról állapotfelvételeket készíteni és azt 1 digitális példányban az Ajánlatkérőnek átadni.

Építészet és tartószerkezeti munkarész:
Monolit beton sávalapokra és vasbeton talpgerenda rácsra épülő, hagyományos falazott
épületszerkezetekkel, előregyártott kéregpanelekre szerelt monolit vasbeton anyagú födémszerkezettel,
hagyományos ácsolt tetőszerkezettel és tetőcserép héjalással készülő földszintes, részben tetőteres
kialakítású, „L” alaprajzi elrendezésű, 857,60 m2 hasznos alapterületű, 4 csoportszobás (100 fő) óvoda
épület építése. A tervezett konkrét helyiségkapcsolatokat, funkciókat, burkolatokat és előírt teljesítmény
jellemzőket a csatolt építészeti és tartószerkezeti építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció
tartalmazza.
Épületgépészet:
Az ingatlanra új víz, szennyvíz és gáz közmű bekötéseket kell készíteni, az új közműbekötésekre kerül
a tervezett épület rákötésre. A telken belüli és épületen kívüli, valamint az épületen belüli víz, szennyvíz,
gáz és szellőzés szerelési munkák tervezett kialakítását az alkalmazandó technológiákat, berendezéseket,
szerelvényezéseket a csatolt engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk tartalmazzák.
Tűzjelző: A csatolt kiviteli tervek szerinti intelligens tűzjelző rendszer kerül kialakításra.
Épületvillamosság, villámvédelem: A tervdokumentáció építményvillamossági fejezete tartalmazza a
tervezett épület mért betápláló kábelének csatlakozását, az új fogyasztásmérő hely kialakítását az épületben
belüli villamosenergia elosztást, az épületen belüli teljes villamos installációs (világítás, erőátvitel, gépészeti)
hálózatot, illetve az érintésvédelmi-és villámvédelmi rendszert.
Akadálymentesítés: A tervezett fejlesztéssel a beruházó célja olyan intézmény létrehozása, ami mindenki
által kényelmesen és biztonságosan használható, beleértve a különböző fogyatékossági
csoportokat is. Az érintett épületrészek a komplex akadálymentesítés ill. az egyetemes
tervezés alapelvei szerint kerüljenek kivitelezésre a csatolt Akadálymentesítési dokumentáció 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 Szakmai többlettapasztalat (min. 0 hó - max. 60 hó)/ 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15BK1-2016-00016
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: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai telephelyének
építési kivitelezési 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: 2018/04/03 (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: LANBA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vágóhíd u. 75.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11022475-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 126403372
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 135827647
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: épületvillamosság,
épületgépészet, tűzvédelem, ács- és tetőfedő munkák, felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
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: LANBA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vágóhíd u. 75.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11022475-2-03
Hivatalos név: Majsa Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fecske u. 9.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12969917-2-03

Hivatalos név: Majsa Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 46.
Város: Kiskunmajsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11429559-2-03
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:
2018/02/21 (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: 2018/04/04 (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

Kisvárda Város Önkormányzata (5750/2018)
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: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7-11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor
Telefon: +36 45500700
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): kisvarda.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: Termál kutak fúrása és hőközpontok kivitelezése
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: Termál kutak fúrása és hőközpontok kivitelezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 298648976 (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: Termál kutak fúrása és hőközpontok kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 961/3; 961/4; 961/5; 961/6; 961/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kivitelezőnek a műszaki tartalom alapján 2 db kút megvalósítása és a
hőcserélő telepítése képezi feladatát, melyhez a szükséges engedélyeket is el kell készítenie, illetőleg be
kell szereznie.
Geoműszaki adatok:
Tervezett talpmélység: 600 m
Üzemelési hozam: 500 l/perc
Várható talpi hőmérséklet: 49 C
Várható nyugalmi vízszint: -10m
(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 Jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb 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:
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: Termál kutak fúrása és hőközpontok kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 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: Penta Industry Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23199493-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 299730681
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 298648976
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: - tervezői munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Nyír-Flop Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derkovits u. 119. A. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
13789505-2-15

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 306666031 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: Nyír-Flop Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derkovits u. 119. A. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13789505-2-15
Hivatalos név: 3K Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13873411-2-41
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23199493-2-42
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:
2018/02/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kisvárda Város Önkormányzata (5751/2018)
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: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7-11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 45500724
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): kisvarda.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: Multifunkcionális csarnok parkolójának kivitelezése
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: Multifunkcionális csarnok parkolójának kivitelezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 100100082 (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: Multifunkcionális csarnok parkolójának kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, 924/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Multifunkcionális Rendezvénycsarnok parkoló kialakítása
Parkoló építési munkálatok:
- Talajvédelem
- Humuszmentés
- Földmunka: A tervezett parkoló helyén a 45 cm vastagságban humuszmentést követően földkiemelés
szükséges. A kiszoruló földet lerakóhelyre kell elszállítani. A földkiemelést követően a teljes parkoló
területen, 2340,8 m2-en tükörkészítést kell végrehajtani.
A simító hengerléssel elérendő tömörségi fok TRg= 92 % minimálisan.
A megtisztított rendezett terep felső rétegét tömöríteni kell (az elérendő tömörség Trg ≥ 90%). A szükséges
teherbírás E2≥25 MN/m2.
- Kiemelt szegély:A terven jelölt 271 fm kiemelt szegély elhelyezése a parkolót határoló szakaszokon. A
zöldterület és a parkoló felületek elhatárolására. A szegély elemek elhelyezése terveken megjelölt módon
betonágyba történik.
- Parkoló feltöltés: A parkoló területén a tömörítést követően talajjavítás céljából nyers homokos kavics, NHK
0/63 Q-TT elhelyezés szükséges ~30 cm vastagságban. Az elhelyezett feltöltést követően, annak tömörítése
szükséges. A terep felső rétegénél elérendő tömörség Trg ≥ 90%. A szükséges teherbírás E2≥25 MN/m2.
- CKT teherhordó réteg: A feltöltést követően burkolat alap céljából CKT réteg kialakítása szükséges további
15 cm vastagságban.
- 8 cm Viacolor burkolat fektetése: A CKT réteg kialakítását követően a Viacolor burkolat elhelyezése 2
cm ágyazati homokréteggel, finomhomok besöprése mellett történik. A Viacolor burkolat vastagsága 8 cm.
A térkövezést követően tereprendezés céljából a jelölt területeken 630 m2 humuszterítés kell, valamint a
parkolót határoló területeken további 585 m2 füvesítés

- Közműcsatorna-, vízelvezetés kialakítása: A parkolóhoz tartozó csapadékvíz elvezetés kialakításához
szükséges munkaárok kiemelése 422,8 m3. A KG-PVC csatorna alá tömörítést követően / Trg ≥ 90%. /
homokos kavics ágyazat lerakása szükséges.
A víznyelő folyóka elhelyezése 40 m-es szakaszon betonágyazatban történik.
A munkaárok visszatöltése a csövek szerelését követően réteges elterítéssel történik.
- Kertépítés és tereprendezés: Kivitelezést követően a kertterv szerint fák, bokrok és cserjék elhelyezése
szükséges a parkolót érintő területeken
(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 Jótállás időtartama 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb 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:
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: Multifunkcionális csarnok parkolójának kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 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: Penta Industry Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23199493-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 103670287
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100100082
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: - tervezői munkák

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: Nyírépszer Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc utca 2. 3. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
11724483-2-41
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 105649377 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: Nyírépszer Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc utca 2. 3. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483-2-41
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23199493-2-42
Hivatalos név: Hanley Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László tér 20. 409.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24206633-2-42
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:
2018/02/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. (5898/2018)
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: 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):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiving.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) d) pont szerinti ajánlatkérő
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
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 kiszombori Rónay sírkert, kálvária és stációk. valamint a kripták helyreállítási munkái
Hivatkozási szám: K-066
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: A 6775 Kiszombor, Óbébai u. 56. szám alatt található (888 hrsz.),
11500 műemlék számú Rónay sírkert, kálvária és stációk, valamint a kripták helyreállítása a rendelkezésre
álló engedélyes és kiviteli tervdokumentációk alapján.
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 kiszombori Rónay sírkert, kálvária és stációk. valamint a kripták helyreállítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1
45300000-0
45220000-5
45260000-7
45261000-4
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
39296100-4
45312310-3
45312311-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6775 Kiszombor, Óbébai u. 56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A nyertes ajánlattevő feladata a szerződés tárgya szerinti kivitelezési
munkák a tervekben, a műszaki leírásban, az árazatlan költségvetésben, az Ajánlattételi felhívásban és
jelen Dokumentációban, valamint a szerződésben előírt feltételekkel, a szerződés időtartama alatt hatályos
jogszabályok betartása mellett történő elvégzése (a továbbiakban: kivitelezés).

A 6775 Kiszombor, Óbébai u. 56. szám alatt található (888 hrsz.) Rónay sírkert, kálvária és stációk, valamint
a kripták helyreállítása a rendelkezésre álló engedélyes és kiviteli tervek alapján.
A Rónay sírkert kivett temetőként szerepel 5890 m2 telekterülettel, amelyből a kerítéssel határolt 2265 m-es
alapterületen épültek különböző időszakokban az egyes sírépítmények és stációk. 2011-től lett országosan
is védett műemlék együttes.
A kivitelezési munkák az alábbiak szerint kerültek csoportosításra:
1. Kálvária kápolna
2. Rónay Jenő sírkápolna
3. Borzecki kripta
4. Kerítés + stációk
5. Villámvédelem
6. Kertészet
7. Berendezési tárgyak
A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentumokban, valamint azok mellékleteként átadott
kiviteli tervdokumentációban és árazatlan költségvetésben kerültek 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 Késedelmi kötbér vállalt napi értéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül
számított teljes ajánlati ár %-ában (min. 1% - max. 1,5%) 25
2 Jótállási biztosíték mértéke a vállalt jótállási időtartam lejártát követő 60. napig terjedő időre a
tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ajánlati ár %-ában (min. 2% - max. 5 %) 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó átalánydíj / 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
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 nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásra az ajánlattételi határidőig nem érkezett ajánlat, így az eljárás a
Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
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
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:
2017/12/22 (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: 2018/04/09 (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. (5627/2018)
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: Felnőtt Háziorvosi Rendelő (1101 Budapest, Pongrác út 19. - hrsz.: 38924/95)
korszerűsítésének, felújításának kivitelezési munkái II.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés a „Felnőtt Háziorvosi Rendelő (1101
Budapest, Pongrác út 19. - hrsz.: 38924/95) korszerűsítésének, felújításának kivitelezési munkái II.”
tárgyában.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 229995500 (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: Felnőtt Háziorvosi Rendelő (1101 Budapest, Pongrác út 19. - hrsz.: 38924/95)
korszerűsítésének, felújításának kivitelezési munkái II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45215100-8

További tárgyak:

45300000-0
45111100-9
45261310-0
45261410-1
45262310-7
45262500-6
45310000-3
45312200-9
45331000-6
45332200-5
45262650-2
45442100-8
45233228-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Főváros X. kerület Pongrác út 19.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A kivitelezési munkákat a KÁVA Építő, Vállalkozó és Szolgáltató
Kft. (1162 Budapest, Diófa u. 61.) Generál tervező által készített kiviteli tervdokumentáció (Építészet,
Épületgépészet, Statika, Erősáram, Gyengeáram, Tűzvédelem - műszaki leírások, kiviteli tervek, és
árazatlan költségvetések) alapján kell elvégezni.
Főbb mennyiségek:
Bontási munkák:
Válaszfalak bontása: 433 m3
Csövek, elemek, idomok bontása: 1080 kg
Hideg-meleg burkolatok bontása: 1217 m2
Bitumenes lemezszigetelések és tető hőszigetelés bontása: 887 m2
Építési munkák:
Monolit vasbeton szerkezet javítása: 573 m2
Monolit vasbeton szerkezet építés (rámpa): 53,3 m3
WPC deck homlokzati burkolás: 1048 m2
Fémlemez burkolatok elhelyezése: 118,6 m2
Tető vízszigetelés: 1080 m2
Homlokzati hőszigetelés: 900 m2
Falazás: 438 m2
Vakolási (külső-belső) munkák: 1305 m2
Álmennyezet szerelése: 194 m2
Nyílászárók beépítése (homlokzati és belső): 83 db
Hideg-meleg burkolás: 831 m2
Belső felületképzés: 1098 m2
Gépészeti rendszerek:
Szellőzőgép kültéri: 3 db
Beltéri egység: 19 db
Klíma, különböző csővezetékek szerelése 300 fm
Ivóvíz vezeték szerelése 330 fm
Közmű csővezetékek szerelése 546 fm
Fűtési és vezetékek szerelése 1210 fm
Lapradiátorok beszerelése 29 db
PVC lefolyóvezetékek szerelése 850 fm
Mennyezeti befúvók/elszívók 16 db
Légcsatorna és idomaik 20 fm
Légszelep 5 db
Légfüggöny 3 db
Elektromos rendszerek:
- Elosztók szerelése 5 db
- Különböző típusú lámpatestek szerelése 119 db
- Védőcsövek szerelése 3456 fm
- Kábeltálcák és parapet csatornák szerelése 500 fm
- Különböző típusú kábeltípusok szerelése 5935 fm
Gyengeáramú rendszerek:
Behatolás jelzés
- Védőcsövezés (különböző típusú) 1600 fm
- Kábelezés (különböző típusú kábelek) 2900 fm
- Üvegtörés érzékelő 27 db
- Nyitásérzékelő 73 db
Videó megfigyelés
- Védőcsövezés 200 fm
- Kábelezés (különböző típusú kábelek) 610 fm
- Kamerák (külső-belső) szerelése 10 db
Strukturált hálózat
- Védőcsövezés 400 fm
- Kábelezés (különböző típusú kábelek) 2440 fm
Külső területrendezés:
- Burkolatbontás (aszfalt, járdalap, járdaszegély) 2490 m2
- Különböző szegélyek építése 915 fm
- Aszfaltozási munkák 780 m2
- Kopóréteg készítése bitumenes kellősítéssel 1500 m2

- Tereprendezés 1400 m2
- Füvesítés 1500 m2
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítania kell 1 db zárható
irodakonténert, amely egyidejűleg 3 személy párhuzamos munkavégzésre és további 4 személy "leülésre"
alkalmas módon, fűtés-hűtéssel és széles sávú internetkapcsolattal rendelkezik).
Az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során biztosítania kell a helyszíni kooperációhoz szükséges
tárgyaló helyiséget.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési munkák elvégzését követően a valamint a rendelő
visszaköltöztetése is.
Ajánlatkérő előírja a nyertes Ajánlattevő részére, hogy a használatbavételt kiadó hatóság részéről a
használatbavételhez a Hatósági igazolást, és/vagy bizonyítványt szerezze be. A Hatósági igazolás vagy
bizonyítvány beszerzése feltétele a teljesítésnek.
A nyertes Ajánlattevőnek a használatbavételi eljárás során és a hatóságok, közművek által esetlegesen
feltárt észrevételezett hibákat, hiányosságokat a hatóságok és /vagy Megrendelő által előírt határidőig
meg kell szűntetnie. A használatbavételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányosságok megszűntetése
során a nyertes Ajánlattevő köteles a felhívás g) pontjában meghatározott befejezési határidő megtartására
figyelemmel lenni.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű ajánlatot elfogadja. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek
kell igazolnia oly módon, hogy abból az egyenértékűség Ajánlatkérő részére egyértelműen megállapítható
legyen.
A további részleteket, előírásokat 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 MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember
többlettapasztalata 20
2 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás
időtartama 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 többlettapasztalatára vonatkozó értékelési szempont teljes
egészében: Az ajánlattételi felhívás n) pont M.1 alpontjában előírt, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerint MV-É, 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 szerződés a „Felnőtt Háziorvosi Rendelő
(1101 Budapest, Pongrác út 19. - hrsz.: 38924/95) korszerűsítésének, felújításának kivitelezési munkái II.”
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: 2018/03/20 (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: Immo Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 238500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 229995500
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: M.1.1. 1 fő, MV-É,
illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember, M.1.2. 1 fő, felsőfokú
műszaki végzettséggel rendelkező, mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterületen érvényes,
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-M, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakember; M.1.3. 1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező,
építményvillamossági szakterületen érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MVÉV, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember; M.1.4.
1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, építménygépészeti szakterületen érvényes, a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉG, illetve ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati
idővel rendelkező szakember.
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: Galga Bau Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos út 143.
Város: Tura
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2194
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278253-2-13
Hivatalos név: Immo Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705-2-43
Hivatalos név: Em-Ti 2002 Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 1-5. 4. ép. 2/46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21391668-2-42
Hivatalos név: Magas- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11026572-2-03
Hivatalos név: Geo+ Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty utca 12. B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10516991-2-42
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:
2018/01/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 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

Mór Városi Önkormányzat (5537/2018)
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: Mór Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK05203
Postai cím: Szent István tér 6.
Város: Mór
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fenyves Péter polgármester
Telefon: +36 22560860
E-mail: fenyves@mor.hu
Fax: +36 22560822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mor.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 a Mór Városi Önkormányzat, Közigazgatási épületének energetikai
felújítására és korszerűsítésére
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés a Mór Városi Önkormányzat, Közigazgatási
épületének energetikai felújítására és korszerűsítésére
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: Vállalkozási szerződés a Mór Városi Önkormányzat, Közigazgatási épületének
energetikai felújítására és korszerűsítésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:

45321000-3
45320000-6
45262660-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8060 Mór, Vénhegyi utca 1. (607/1 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az építési beruházást a közbeszerzési dokumentumok részeként
kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
Az épület szerkezetét tekintve hőtechnikai szempontból elavultnak tekinthető, hőszigeteletlen, így
energiahatékonysága nem mondható jónak. A projekt keretein belül a homlokzati és tetőszigetelés,
valamint a fa szerkezetű nyílászáró csere megtörténik, csökkentve az épület hőveszteségét. A tető az új
hőszigetelés lefektetése után 2 rétegű bitumenes lemez vízszigetelést és záró fedést kap, a rétegvastagság
növekedéséből adódóan az attikafalak magasítása szükséges. A leszerelt homlokzatburkoló palaelemek
helyett az emeleti falak fémlemez burkolatot kapnak.
A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása:
• Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése
• Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje
• Magastető hőszigetelése
• Lapostető hő-, és vízszigetelése
• Az épület akadálymentesítése
• Az épület azbesztmentesítése
• Fűtési rendszer korszerűsítése

• Napelemes rendszer telepítése
Munkanem megnevezése Egység Mennyiség
Homlokzati hőszigetelés 16 cm vastagságban m2 381
Lábazat hőszigetelés 16 cm vastagságban m2 53
Lapostető hő - (20 cm) és vízszigetelése bádogozással m2 285
Magastető hőszigetelése 15 cm vastagságban m2 127
Nyílászáró csere m2 118
Meglévő kazánok cseréje 60 kW teljesítményű
kondenzációs kazánra db 1
Hőleadók cseréje db 30
Termosztatikus szelepek db 62
Napelmes rendszer telepítése (20 kW ) rendszer 1
Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont szakember általános építményekkel
kapcsolatos szakmai tapasztalata 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint - 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1.-15
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 Mór Városi Önkormányzat,
Közigazgatási épületének energetikai felújítására és korszerűsítésére
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. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen,
tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatban foglalt nettó 81.627.606,Ft ellenszolgáltatást tartalmazó összeg meghaladja a 2018. március 13. napján 11.00 órakor megtartott
ajánlatok bontásán ismertetett, rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 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 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: Pretz-Mozaik Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zobori u. 14.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11603157-2-07
Hivatalos név: SÁG-ÉPÍTŐ Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstó Ipari Park 9937/22 hrsz.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11113625-2-07
Hivatalos név: Maler-Team Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőinkám u. 10.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11670803-2-19
Hivatalos név: „MEGA - LOGISTIC” Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajza utca 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13117429-2-51
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:
2018/02/12 (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: 2018/04/17 (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

Nagybánhegyes község Önkormányzata (5635/2018)
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: Nagybánhegyes község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21869
Postai cím: Kossuth utca 64
Város: Nagybánhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5668
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +3668426000
E-mail: nagybanhegyes@nagybanhegyes.hu
Fax: +3668426742
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagybanhegyes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagybanhegyes.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: "Nagybánhegyes orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése"
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: Az 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné utca 27. (hrsz.: 278/2)
szám alatt meglévő orvosi rendelő épületének felújítása a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki dokumentumokban foglaltak szerinti tartalommal.
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: "Nagybánhegyes orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné utca 27. (hrsz.:
278/2.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az épületnek a felújítási munkálatokat követően energetikailag DD
minőségi osztályba sorolt és akadálymentesen megközelíthetőnek, használhatónak kell lennie.
A meglévő épület életkora 30-35 éves, kétszintes lapostetős kialakítású épület. A földszinti padlószintje 45
cm, amit jelenleg lépcsőn és rámpán keresztül lehet elérni. Előírásoknak megfelelő akadálymentes rámpa
és Wc nincs. A földszinten az épület orvosi és egy védőnői rendelőnek biztosít helyet. Az emeleten egy
szolgálati lakás helyezkedik el, ami külön lépcsőházból érhető el. Az épület hagyományos szerkezetű épület.
Az épület szerkezete jó műszaki állapotban van.
A felújítással érintett építménnyel szembeni építtetői elvárások, valamint az előírt alapvető követelmények
meghatározása: Az épület külső utólagos hőszigetelése, nyílászáró cseréje, akadálymentesítése, használati
melegvízellátás korszerűsítése.
Az épület homlokzati hőszigetelése 16 cm EPS hőszigeteléssel, lábazatnál 14 cm vastag expert fix,
homlokzati nyílászárók cseréje, akadálymentes Wc kialakítása, a rendelők akadálymentes megközelítésének
biztosítása miatt új akadálymentesen is használható ajtók beépítése, a szükséges helyeken burkolat
helyreállítása és felújítása, külső terasz burkolat felújítása, új akadálymentes rámpa kialakítása, épület
megközelítésére új kiselemes beton térburkolat építése, külső fa felületek festése, meglévő gázkazán
automata szabályozással való ellátása.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az
egyéb műszaki tartamú 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 Az Ajánlattételi felhívás 15.2. M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként
előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) 36 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalási díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00023
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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: Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75§ (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárásban felkért ajánlattevők
nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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:
2018/02/27 (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: 2018/04/05 (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

Nagyharsány Község Önkormányzata (6419/2018)
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: Nagyharsány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17040
Postai cím: Kossuth Lajos út 54.
Város: Nagyharsány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7822
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beregszászi József
Telefon: +36 72568000
E-mail: jegyzo@nagyharsany.hu
Fax: +36 72568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 7822 Nagyharsány, Kossuth Lajos út 54.
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: 7822 Nagyharsány, Petőfi Sándor utca 4-6. szám, 320/9. hrsz. alatti konyha felújítása
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: 7822 Nagyharsány, Petőfi Sándor utca 4-6. szám, 320/9. hrsz.
alatti konyha felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31493390 (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: 7822 Nagyharsány, Petőfi Sándor utca 4-6. szám, 320/9. hrsz. alatti konyha felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45300000-0

További tárgyak:

45230000-8
45000000-7
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7822 Nagyharsány, Petőfi Sándor utca 4-6. szám, 320/9. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Főbb elvégzendő feladatok:
Nagyharsány Község Önkormányzata tulajdonában van a helyi általános iskola, melyhez szervesen
kapcsolódik a konyha épület, melynek 1994-ben volt a jelentősebb utolsó felújítása.
Az eltelt közel negyed század alatt az épület és a konyhatechnológia állaga is romlott, felújítása indokolt.
A konyha napi rendszerességgel főz:
180 iskolásra
140 szociális adagot
70 óvodásra
40 pedagógus és önkormányzati alkalmazottra
A felújítás során:
- Építészeti munkák: tetőhéjazat cseréje tetőfólia védelemmel, bádogozások cseréjével, vakolat javítások, fal
és padlóburkolatok cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje, belső festések.
- Gépészeti munkák: ivóvíz, szennyvízvezeték gázvezeték és fűtési vezetékek cseréje idomokkal és
szerelvényekkel, 1 db használati meleg víz tározó és 2 db alumínium öntvény kazán elhelyezésével,
radiátorok cseréjével, szellőzőventillátorokkal.
Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési tervek és az árazatlan
költségvetési kiírások 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 2. részszempont: A szerződés teljesítésébe az M.1. alkalmassági
pont alapján bevonni kívánt szakember 36 hónap feletti gyakorlati ideje (min. 0 hónap - max. 60
hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. részszempont: nettó vállalkozói díj (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: 7822 Nagyharsány, Petőfi Sándor utca 4-6. szám, 320/9.
hrsz. alatti konyha 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: 2018/04/05 (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: Bábli-Kungler Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L.u. 30.
Város: Nagyharsány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7822
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22640367-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31493390
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31493390
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: Bábli-Kungler Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 30
Város: Nagyharsány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7822
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22640367-2-02
Hivatalos név: Götz és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ormándi u. 36.
Város: Hosszúhetény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7694
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11360652-2-02
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:
2018/03/05 (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

Nemzeti Örökség Intézete (5585/2018)
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: Nemzeti Örökség Intézete
Nemzeti azonosítószám: AK20053
Postai cím: Fiumei út 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kárpáti Katalin
Telefon: +36 17951934
E-mail: emoke.lucz.kutschne@nori.gov.hu
Fax: +36 17950006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): nori.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nori.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(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: Örökségvédelem
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Takarítás a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő Fiumei úti Sírkert egyes
épületeiben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Takarítási feladatok elvégzése:
Havi, heti, napi és eseti takarítási feladatok, valamint nagytakarítások.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23200000 (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: Takarítás a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő Fiumei úti Sírkert egyes
épületeiben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90911200-8

További tárgyak:
90911300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1086 Budapest, Fiuemi út 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A takarítási feladatok célja az ingatlan kifogástalan minőségű,
higiénikus tisztántartása, annak folyamatos fenntartása, vizuális-, higiéniai-, járásbiztonsági szempontoknak
maximálisan megfelelő minőségben a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12 hónapig. A
takarítandó objektum alapterülete 3813 m2.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá eseti takarítási feladatok ellátása Ajánlatkérő eseti megrendelései
szerint a szerződés teljes időtartama alatt. A takarítási feladatok részletezését 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 Vállalja-e a napi takarítási feladatok ellátása során, hogy az alkalmazott
vegyszerek legalább 50%-a környezetbarát minősítésű? [Igen/Nem] 2
2 Vállalja-e, hogy a felületaktív anyagok biológiai lebonthatósága áltagos szintje 90% alatt marad a
szerződés teljes időtartama alatt? [Igen/Nem] 2
3 A használt összes tisztítószer koncentrátum-aránya minimum? (azaz hány százaléka
koncentrátum) [%] 2
4 A koncentrátum tisztítószerek legalább hány százaléka mérőeszközzel ellátott? [%] 2
5 A tisztítószerek legalább hány százaléka van újra felhasználható vagy újrahasznosítható tartályba
csomagolva? [%] 2
6 Alkalmaz-e olyan tisztítószert, amely fehérítőszert tartalmaz? [Igen/Nem] 2

7 Alkalmaz-e etilén-diamin-tetraecet savat tartalmazó tisztítószert? [Igen/Nem] 2
8 A tisztítószerek maximum hány százaléka tartalmaz formaldehidet? [%] 2
9 Nitro-pézsma alapú illatanyag tartalmú tisztítószer mellőzését vállalja-e? [Igen/Nem] 2
10 Környezetvédelmi vállalásait ajánlattevő valamennyi épületben vagy kizárólag az „F” épületben
vállalja. [Minden épületben/kizárólag az „F” épületben] 11 WC-papír rétegeinek száma [1/2/3] 4
12 Függönymosás esetén vállalja-e pótfüggöny felszerelését az F épületben? [Igen/Nem] 2
13 Vállalja-e a munkaidőn kívüli függönymosást? [Igen/Nem] 2
14 Eseti takarítási feladatok megkezdési ideje [óra] 6
x Költség szempont – 1 Havidíj összege [nettó HUF] 35
2 Eseti takarítási feladatok rezsióradíjainak átlaga [nettó HUF] 15
3 Eseti takarítási feladatok esetén kért kiszállási díj [nettó HUF] 5
4 Textilmosás m2 egyégára [nettó HUF] 5
5 Nagytakarítás díja [nettó HUF] 15
Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: 10. minőségi szemponthoz:Amennyiben ajánlattevő valamennyi épületben vállalja
a környezetvédelmi vállalásait, úgy a 1.-9. minőségi értékelési alszempontok esetén az egyes pontszámok
kiszámítását követően a súlyszámokkal való megszorzást megelőzően egyszeres szorzóval szorozza meg
Ajánlatkérő. Amennyiben kizárólag az „F” épületben vállalja a 1.-9. minőségi értékelési részszempontokra
tett vállalásait, úgy a pontszámokat a vonatkozó súlyszámokkal való szorzás előtt nulla egész hét tizedes
szorzóval szorozza meg Ajánlatkérő.
Amennyiben az ajánlattevő ezen vállalást nem minden alszempont esetén kívánja megtenni, úgy kérjük,
hogy szíveskedjenek a felolvasólapon valamennyi alszempont esetén megjelölni a vállalást.
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: „Takarítás a Nemzeti Örökség Intézete
vagyonkezelésében lévő Fiumei úti Sírkert egyes épületeiben” - 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: 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: Mesterszerviz 024 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 01-09-260029
Postai cím: Rátót u. 18-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail: info@mesterszerviz024.eu
Telefon: +36 704669485
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12153444
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23200000
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 01-09-880909
Postai cím: Cziráki u. 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683-2-42
Hivatalos név: EU-Clean Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13-09-150751
Postai cím: Báthori utca 1. 1/5.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23547999-2-13
Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 01-09-260029
Postai cím: Rátót u. 18-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408-2-42
Hivatalos név: SB Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: 01-09-272220
Postai cím: Böszörményi út 18. A. ép. 4. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25387203-2-43
Hivatalos név: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 01-10046929
Postai cím: Ráby Mátyás u. 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883664-2-41
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:
2017/12/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 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

Nemzeti Sportközpontok (5714/2018)
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: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
Hivatalos név: Öcsöd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05417
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Öcsöd
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5451
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Molnár Bálint
Telefon: +36 56310700
E-mail: ocsod8@t-online.hu
Fax: +36 56310001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ocsod.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ocsod.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: Nemzeti
Sportközpontok (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
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: 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) A közbeszerzés rövid ismertetése: Öcsöd, Köztársaság út 37-39. szám, 260 helyrajzi számú
ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és
kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján
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: Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45212200-8

További tárgyak:

45231300-8
45232100-3
45231220-3
45231400-9
71320000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5451 Öcsöd, Köztársaság út 37-39. szám, 260 hrsz. A
teljesítéssel még a közműcsatlakozások kiépítéséhez szükséges ingatlanok érintettek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015.
(VII.31.) Korm. határozat) keretében az „Öcsöd, Köztársaság út 37-39. szám, 260 helyrajzi számú ingatlanon
„A” típusú tornaterem építése, kivitelezése, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése,
vállalkozási szerződés alapján”
Főbb feladatok/mennyiségek:
A tornacsarnok és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (előtér, közlekedő, öltöző-mosdó-zuhanyzó-WC blokkok, elsősegély, tanári szoba, tároló, szertár, gépészeti tér) kialakítása teljes körű, kulcsrakész kivitelben.
A tornacsarnok közműcsatlakozásaink az engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, engedélyeztetése,
kivitelezése.
Műszaki paraméterek:
Beépített bruttó terület: 852,80m2
Nettó hasznos alapterület: 764,08m2
Építmény/Épületmagasság: 5,63m
Küzdőtér mérete: 18x30m
Az épület sport közcélú használata esetén 40+1 fő látogatóra tervezett, nem tömegtartózkodásra szolgáló
közösségi épület.
Tornacsarnok és kiszolgáló épületrész, melyben tanári és 1-1 különnemű tanulói öltözőblokk található
(öltöző, wc, mosdó, zuhanyzó), valamint a tornaszerek, a padlóvédő burkolat, valamint a takarítószerek
tárolására szolgáló tér, elsősegély szoba és az előtérhez kapcsolódóan férfi, illetve akadálymentes és női
wc, ezen kívül külső megközelítésű gépészeti tér.
A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket és az árazatlan költségvetést a 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 Az M1)1. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az
MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF) (5% 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:
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 nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdésére - mivel az árajánlatok mindegyike meghaladja a Kbt. 75. § (4)
bekezdésének megfelelően igazolt, az ajánlatok bontása előtt ismertetett anyagi fedezet összegét.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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: Horváth Építőmester 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: KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10962787-2-42
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:
2017/12/28 (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: 2018/04/06 (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

Orosháza Város Önkormányzata (5465/2018)
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: Orosháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15762
Postai cím: Szabadság tér 4-6.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dávid Zoltán
Telefon: +36 68413022
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.oroshaza.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: „Óvodák felújítása Orosházán (Lehel és Könd) a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046
azonosítószámú projekt keretében”
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 Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás,
kizárólag kivitelezés 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a.) pont szerint.
A kivitelezés „Óvodák felújítása Orosházán (Lehel és Könd) a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046
azonosítószámú projekt keretében” a tárgyú beruházás megvalósítására irányul, az alábbiak mentén, a
műszaki leírásban részletezettek szerint:
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Homlokzati nyílászárók cseréje;
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
Szolár rendszer felszerelése
Akadálymentesítés
Lehel u. 23. szám alatt (HRSZ: 1045) lévő 1228 m2-es épületben a Könd u. 86. szám alatt (HRSZ: 736) lévő
592 m2-es épületben, mindösszesen 1820 m2-en.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 171219805 (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: „Óvodák felújítása Orosházán (Lehel és Könd) a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046
azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45262700-8

További tárgyak:

45310000-3
45321000-3
45330000-9
45421130-4
45432100-5
45223300-9
45112700-2

45400000-1
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Orosháza, Lehel u. 23. szám alatt (HRSZ: 1045) lévő
épületben és az Orosháza, Könd u. 86. szám alatt (HRSZ: 736) lévő épületben.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A kivitelezés „Óvodák felújítása Orosházán (Lehel és Könd) a
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 azonosítószámú projekt keretében” a tárgyú beruházás megvalósítására
irányul, az alábbiak mentén, a műszaki leírásban részletezettek szerint:
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Homlokzati nyílászárók cseréje;
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
Szolár rendszer felszerelése
Akadálymentesítés
Lehel u. 23. szám alatt (HRSZ: 1045) lévő 1228 m2-es épületben a Könd u. 86. szám alatt (HRSZ: 736) lévő
592 m2-es épületben, mindösszesen 1820 m2-en.
(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 beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátási tényezője 15
2 Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása 15
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046
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: 2018/03/29 (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: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilády Á. u. 5-7.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: szatmari.karoly@bamsz.hu
Telefon: +36 77523653
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 44523655
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11878252-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 185596040
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171219805
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: HUF
Arány: 50 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészeti
munkák, épületvillamossági munkák, kőműves munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilády Á. u. 5-7
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11878252-2-03
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszervíz Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cziráki u. 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683-2-42
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:

2017/12/29 (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: 2018/04/17 (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

Paksi Gyógyászati Központ (5412/2018)
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: Paksi Gyógyászati Központ
Nemzeti azonosítószám: AK16082
Postai cím: Táncsics M. utca 13
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Zoltánné
Telefon: +36 75830740
E-mail: gazdig.gyogykozpont@paks.hu
Fax: +36 75519447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.paksigyogyfurdo.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: egészségügyi intézmény
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: Uszodai vízkezelő vegyszerek beszerzése - 2018
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24962000-5
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: "Uszodai vízkezelő vegyszerek beszerzése - 2018"adásvételi
szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 19634377 (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: Uszodai vízkezelő vegyszerek beszerzése - 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
24958200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paksi Gyógyászati Központ, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: DinaxKlorinF vagy azzal egyenértékű klórtartalmú uszodavíz fertőtlenítő,
mely hatóanyag tartalma százalékosan megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai
adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyisége: 1000 kg+ opcióként 500 kg
Dewan 50 vagy azzal egyenértékű klórmentes, hidrogén-peroxid alapú uszodavíz fertőtlenítő, mely
hatóanyag tartalma százalékosan megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban
szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyisége: 20.000 kg+ opcióként 10.000 kg
Stabox vagy azzal egyenértékű klórmentes, hidrogén-peroxid alapú szűrő tisztító, mely hatóanyag tartalma
százalékosan megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők
tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyiség: 20.000 kg + opcióként 10.000 kg.
Dewasilvagy azzal egyenértékű klórmentes, hidrogén-peroxid alapú uszodavíz fertőtlenítő, mely hatóanyag
tartalma százalékosan megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő
összetevők tartalmát.
Kiszerelés 20 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyiség: 2.000 kg + opcióként 2.000 kg.

DinaxMinus F vagy azzal egyenértékű kénsav alapú alapú uszodavíz pH beállító, mely hatóanyag tartalma
százalékosan megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők
tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyiség: minimum 9.000 kg+ opcióként 4.500 kg.
DinaxFlock vagy azzal egyenértékű uszodavíz pelyhesítő, mely hatóanyag tartalma százalékosan
megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyiség: 250 kg + opcióként 1.00 kg
Hidrominusz F vagy azzal egyenértékű sósav alapú uszodavíz pH beállító, mely hatóanyag tartalma
százalékosan megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők
tartalmát.
Kiszerelés 20 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyiség: 400 kg, + opcióként 200 kg
Dinadox A+B vagy azzal egyenértékű klórdioxid alapú uszodavíz fertőtlenítő, mely hatóanyag tartalma
százalékosan megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők
tartalmát.
Kiszerelés 20 kg (2 + 18 kg) -os műanyag kanna.
Éves mennyiség: 1000 kg, + opcióként 500 kg
Alga Sokk - P vagy azzal egyenértékű klórtartalmú uszodavíz fertőtlenítő, mely hatóanyag tartalma
százalékosan megegyezik vagy meghaladja a mellékelt biztonságtechnikai adatlapban szereplő összetevők
tartalmát.
Kiszerelés 25 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyiség: 400 kg, + opcióként 200 kg
Dinasan P Tisztító és fertőtlenítőszer vagy azzal egyenértékű tisztító és fertőtlenítőszer, mely segítségével
eltávolíthatók a nehezen hozzáférhető felületeken megtapadó szerves szennyeződések (biofilm, olajok,
szappan és zsíros lerakódások).
Kiszerelés 10 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyiség: 150 kg, + opcióként 100 kg
Biopool G Uszodai vízkezelőszer, zsírosodástgátló enzim, mely a medence pereménkialakuló
zsírcsíkképződésétmegakadályozza.
Kiszerelés 5 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyiség: 50 kg, + opcióként 50 kg
InteracidUszaodaikerámia-burkolatok tisztításáraésvízkő eltávolítására alkalmas folyadék.
Kiszerelés 5 kg-os műanyag kanna.
Éves mennyiség: 100 kg, + opcióként 50 kg
Tablettázott vízlágyító só 99,7 % tisztaságú NaCl (konyhasó) tabletta formában.
Kiszerelés: 25 kg/zsák.
Éves mennyiség: 3.600 kg, + opcióként 1.800 kg
Reagens DPD No 1 tabletta szabad klór fotométeres méréséhez Lovibond fotométerhez.
Éves várható mennyiség: 600 db + opcióként 600 db
Reagens DPD No 3 tabletta kötött klór fotométeres méréséhez Lovibond fotométerhez.
Éves várható mennyiség: 600 db + opcióként 600 db
Reagens hidrogénperoxid fotométeres méréséhez.
Éves várható mennyiség: minimum 600 ml + opcióként 600 ml
A szállítás éves gyakorisága: 10 - 20 alkalom.
A beszállítás szállítási címre (Paks, Táncsics M. u. 13.). Átvétel a Paksi Gyógyászati Központ
uszodagépészeti vegyszertárolójánál történik, ahonnan az üres ballonok visszaszállítása is az ajánlattevő
feladata.
Az Ajánlattevő köteles az általa beszállítani kívánt vegyszerek OTH engedélyének másolatát ajánlatához
mellékelni, mivel ÁNTSZ előírás, hogy közfürdők esetében minden vízkezelő vegyszernek OTH engedéllyel
kell rendelkezni!
A szállító olyan szállító eszközökkel köteles a szállítást teljesíteni, amelyek megfelelnek a szerződés
tárgya szerinti áru szállítására és kezelésére vonatkozó valamennyi hatályos hatósági előírásnak és
követelménynek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
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: Uszodai vízkezelő vegyszerek beszerzése - 2018
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: 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: DINAX Vízkezelési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárga rózsa u. 13/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12028773-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19634377
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: DINAX Vízkezelési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárga rózsa u. 13/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12028773-2-42
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:
2018/02/01 (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: 2018/04/03 (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

Pápai Tankerületi Központ (4088/2018)
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: Pápai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24475
Postai cím: Mézeskalács utca 2.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Proszt Krisztina
Telefon: +36 89795209
E-mail: krisztina.proszt@kk.gov.hu
Fax: +36 89310642
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(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: Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében elnyert 6 db állami fenntartású
köznevelési intézmény 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) A közbeszerzés rövid ismertetése: I. rész
Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephelyén (8400 Ajka, Eötvös u. 9. és 8400 Ajka, Móra Ferenc u.
9.) lévő tornatermek és kiszolgáló helyiségek felújítása, egy telephelyen (8400 Ajka, Móra Ferenc u. 9.) a
nyelvoktatáshoz szükséges tanterem, nyelvi labor - számítástechnika többfunkciós tanterem korszerűsítése
(Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00112)
II. rész
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium két telephelyén (8400 Ajka, Fürst u.
2. és 8451 Ajka-Padragkút, Iskola u. 30.) lévő tornatermek és kiszolgáló helyiségek felújítása (Projekt
azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00118)
III. rész
A Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola (8553 Lovászpatona, Kossuth utca 50.) természettudományi
szaktantermének kialakítása, korszerűsítése, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat, fejlesztéseket
lehetővé tévő helyiségek kialakítása, tornatermi öltöző felújítása, valamint mellékhelységek felújítása (Projekt
azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00125)
IV. rész
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola tornatermének (8454 Nyirád, Széchenyi u. 34/A) és technika
termének (8454 Nyirád, Szabadság utca 1.) felújítása (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00126)
V. rész
A Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8456 Noszlop, Sport tér 1.) nyelvi labor és
számítástechnika tantermének átalakítása, az udvari aszfaltos sportpálya felújítása és villamos hálózat
felújítása (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00122)
VI. rész
A Weöres Sándor Általános Iskola (8500 Pápa, Teleki u. 2.) természettudományos szaktantermének
felújítása; általános tantermek, a tanári szoba és a közlekedők felújítása, energetikai korszerűsítése és a
lapostető javítása (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00110)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 242608425 (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: Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében elnyert 6 db állami fenntartású
köznevelési intézmény felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: I. rész
Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola
8400 Ajka, Eötvös u. 9.
8400 Ajka, Móra F. u. 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: I. rész
Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephelyén (8400 Ajka, Eötvös u. 9. és 8400 Ajka, Móra Ferenc u.
9.) lévő tornatermek és kiszolgáló helyiségek felújítása, egy telephelyen (8400 Ajka, Móra Ferenc u. 9.) a
nyelvoktatáshoz szükséges tanterem, nyelvi labor - számítástechnika többfunkciós tanterem korszerűsítése
(Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00112)
(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 többlet szakmai tapasztalata 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP - 4.1.3 - 17
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében elnyert 6 db állami fenntartású
köznevelési intézmény felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: II. rész
Fekete István -Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium
8400 Ajka, Fürst Sándor u. 2.
8400 Ajka, Iskola u. 30.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II. rész
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium két telephelyén (8400 Ajka, Fürst u.
2. és 8451 Ajka-Padragkút, Iskola u. 30.) lévő tornatermek és kiszolgáló helyiségek felújítása (Projekt
azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00118)
(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 többlet szakmai tapasztalata (hónapokban kifejezve) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3 - 17
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében elnyert 6 db állami fenntartású
köznevelési intézmény felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: III. rész
Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola
8553 Lovászpatona, Kossuth Lajos utca 50.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: III. rész
A Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola (8553 Lovászpatona, Kossuth utca 50.) természettudományi
szaktantermének kialakítása, korszerűsítése, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat, fejlesztéseket
lehetővé tévő helyiségek kialakítása, tornatermi öltöző felújítása, valamint mellékhelységek felújítása (Projekt
azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00125)
(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 többlet szakmai tapasztalata (hónapokban kifejezve) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP - 4.1.3 -17
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében elnyert 6 db állami fenntartású
köznevelési intézmény 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: HU213 A teljesítés helye: IV. rész
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola
8454 Nyirád, Szabadság utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: IV. rész
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola tornatermének (8454 Nyirád, Széchenyi u. 34/A) és technika
termének (8454 Nyirád, Szabadság utca 1.) felújítása (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00126)
(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 többlet szakmai tapasztalata (hónapokban kifejezve) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP - 4.1.3 - 17
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében elnyert 6 db állami fenntartású
köznevelési intézmény 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: HU213 A teljesítés helye: V. rész
Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8456 Noszlop, Sport tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: V. rész
A Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8456 Noszlop, Sport tér 1.) nyelvi labor és
számítástechnika tantermének átalakítása, az udvari aszfaltos sportpálya felújítása és villamos hálózat
felújítása (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00122)
(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 többlet szakmai tapasztalata (hónapokban kifejezve) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP - 4.1.3 - 17
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében elnyert 6 db állami fenntartású
köznevelési intézmény felújítása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: VI. rész
Pápai Weöres Sándor Általános Iskola
8500 Pápa, Teleki utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: VI. rész

A Weöres Sándor Általános Iskola (8500 Pápa, Teleki u. 2.) természettudományos szaktantermének
felújítása; általános tantermek, a tanári szoba és a közlekedők felújítása, energetikai korszerűsítése és a
lapostető javítása (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00110)
(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 többlet szakmai tapasztalata (hónapokban kifejezve) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP - 4.1.3 .- 17
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: 1.1 Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú
pályázat keretében az I. rész vonatkozásában „Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephelyén
(8400 Ajka, Eötvös u. 9. és 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 9.) lévő tornatermek és kiszolgáló helyiségek
felújítása, egy telephelyen (8400 Ajka, Móra Ferenc u. 9.) a nyelvoktatáshoz szükséges tanterem,
nyelvi labor - számítástechnika többfunkciós tanterem korszerűsítése (Projekt azonosítószáma:
EFOP-4.1.3-17-2017-00112)” köznevelési intézmény 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: 2018/03/28 (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: Bótakő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40069862
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40069862
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: épületgépészet
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: Bótakő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19
Hivatalos név: Kovácsi-Fal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Devecseri u. 18-20.
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654-2-19
Hivatalos név: Öveges és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 7.
Város: Szentkirályszabadja
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11673040-2-19
Hivatalos név: Hettyei Éptech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 39.
Város: Gyepükaján
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8473

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14492028-2-19
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 1.1 Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat
keretében a II. rész vonatkozásában „Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium két
telephelyén (8400 Ajka, Fürst u. 2. és 8451 Ajka-Padragkút, Iskola u. 30.) lévő tornatermek és kiszolgáló
helyiségek felújítása (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00118)” köznevelési intézmény
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: 2018/02/28 (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: Kovácsi-Fal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Devecseri u. 18-20.
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44242858
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44255408
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: Bótakő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19
Hivatalos név: Kovácsi-Fal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Devecseri u. 18-20.
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654-2-19
Hivatalos név: Öveges és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 7.
Város: Szentkirályszabadja
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11673040-2-19
Hivatalos név: Hettyei Éptech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 39.
Város: Gyepükaján
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8473
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14492028-2-19

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 1.1 Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat
keretében a III. rész vonatkozásában „A Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola (8553 Lovászpatona,
Kossuth utca 50.) természettudományi szaktantermének kialakítása, korszerűsítése, egyéni vagy
kiscsoportos foglalkozásokat, fejlesztéseket lehetővé tévő helyiségek kialakítása, tornatermi öltöző felújítása,
valamint mellékhelységek felújítása (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00125)” köznevelési
intézmény 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: 2018/02/28 (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: Kovácsi-Fal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Devecseri u. 18-20.
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27252534
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27256368
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: Bótakő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19
Hivatalos név: Kovácsi-Fal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Devecseri u. 18-20.
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654-2-19
Hivatalos név: Öveges és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 7.
Város: Szentkirályszabadja
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11673040-2-19
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 1.1 Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat
keretében az IV. rész vonatkozásában „Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola tornatermének (8454
Nyirád, Széchenyi u. 34/A) és technika termének (8454 Nyirád, Szabadság utca 1.) felújítása (Projekt
azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00126)” köznevelési intézmény 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: 2018/02/28 (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: Bótakő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44472174
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44472174
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: épületgépészet
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: Bótakő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19
Hivatalos név: Kovácsi-Fal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Devecseri u. 18-20.
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654-2-19
Hivatalos név: Öveges és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 7.
Város: Szentkirályszabadja
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11673040-2-19
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: 1.1 Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat
keretében az V. rész vonatkozásában „A Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8456
Noszlop, Sport tér 1.) nyelvi labor és számítástechnika tantermének átalakítása, az udvari aszfaltos
sportpálya felújítása és villamos hálózat felújítása (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00122)”
köznevelési intézmény 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: 2018/02/28 (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: Bótakő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51815978
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51815978
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: épületgépészet
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: Bótakő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 01412/2/A
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19
Hivatalos név: Kovácsi-Fal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Devecseri u. 18-20.
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654-2-19
Hivatalos név: Öveges és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 7.
Város: Szentkirályszabadja
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8225
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11673040-2-19
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: 1.1 Az „EFOP - 4.1.3 - 17 - kódszámú - Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” tárgyú
pályázat keretében a VI. rész vonatkozásában „A Weöres Sándor Általános Iskola (8500 Pápa, Teleki
u. 2.) természettudományos szaktantermének felújítása; általános tantermek, a tanári szoba és a
közlekedők felújítása, energetikai korszerűsítése és a lapostető javítása (Projekt azonosítószáma:
EFOP-4.1.3-17-2017-00110)” köznevelési intézmény 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: 2018/02/28 (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: Kovácsi-Fal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Devecseri u. 18-20.
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596

Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34736135
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34738635
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: Bótakő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 01412/2/A
Város: Pápa

NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671110-2-19
Hivatalos név: Kovácsi-Fal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Devecseri u. 18-20.
Város: Pápakovácsi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8596
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13023654-2-19
Hivatalos név: Öveges és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 7.
Város: Szentkirályszabadja
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8225
Ország: HU
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:
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: 2018/04/05 (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

Paszab Község Önkormányzata (6429/2018)
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: Paszab Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21061
Postai cím: Fő utca 9.
Város: Paszab
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tajthy Péter polgármester
Telefon: 42-204-700
E-mail: hivatal@paszab.hu
Fax: 42-204-700
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)
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
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 - Gondozási központ 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 tervezett paszabi Védőnői rendelő bővítésének nettó alapterülete
114,46 m 2. A már meglévő orvosi rendelő épületét bővítése védőnői rendelővel. A tervezett épületben
kialakításra kerül terhesgondozó helyiség, akadálymentes WC, illetve tanácsadó helyiség is. Az épület
minden helyiségében greslap padló burkolat készül. Az épület falai Porothrem téglából készülnek. Külső
nyílászárói fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárók. Falaira 15 cm hőszigetelés kerül de csak a bővítés
új falaira. Az épület héjazata cserepeslemez. Külső vakolata nemesvakolat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31522692 (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: Gondozási központ felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45500000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4475 Paszab, Főút 32/A (hrsz.:371)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A tervezett paszabi Védőnői rendelő bővítésének nettó alapterülete
114,46 m 2. A már meglévő orvosi rendelő épületét bővítése védőnői rendelővel. A tervezett épületben
kialakításra kerül terhesgondozó helyiség, akadálymentes WC, illetve tanácsadó helyiség is. Az épület
minden helyiségében greslap padló burkolat készül. Az épület falai Porothrem téglából készülnek. Külső
nyílászárói fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárók. Falaira 15 cm hőszigetelés kerül de csak a bővítés
új falaira. Az épület héjazata cserepeslemez. Külső vakolata nemesvakolat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljes körű jótállás időtartama 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (min. 0 - max.5 fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064
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 - Gondozási központ 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: 2018/04/09 (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: TOP-PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László utca 2.
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4772
Ország: HU
E-mail: topprojektkft@gmail.com
Telefon: +36203105632
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14869404-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 274242311
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31522692
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: TOP-PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László u. 2.
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4772
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14869404-2-15
Hivatalos név: ELECTROGAL Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. út 25.
Város: Gávavencsellő
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4772
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20364403-2-15
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:
2018/02/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 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

Pig and Hús Kft. (5405/2018)
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: Pig and Hús Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24885
Postai cím: Ilki utca 6.
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Balázs
Telefon: +36 45 570 310
E-mail: bodnarjulietta@madahus.hu
Fax: +36 45 570 310
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: húsipar
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: Húsfeldolgozó üzem létesítése innovációval-eszközbeszerzés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42200000-8
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 01. rész: Húsfeldolgozó üzem gyártástechnológiai
berendezéseinek beszerzése és üzembe helyezése a Pig and Hús Kft. részére
02. rész: Húsfeldolgozó üzem hűtéstechnológiai berendezéseinek beszerzése és üzembe helyezése a Pig
and Hús Kft. részére
03. rész: Húsfeldolgozó üzemhez tartozó telepített takarítórendszer kialakítása és üzembe helyezése a Pig
and Hús Kft. részére
04. rész: Húsfeldolgozó üzemhez tartozó mérlegrendszer kiépítése és üzembe helyezése a Pig and Hús Kft.
részére
05. rész: Húskockázó gép beszerzése és üzembe helyezése a Pig and Hús Kft. részére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 122434118 (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: Húsfeldolgozó üzem gyártástechnológiai berendezéseinek beszerzése és üzembe
helyezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4320 Nagykálló, Külterület 0617/51 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Húsfeldolgozó üzem gyártástechnológiai berendezéseinek beszerzése
és üzembe helyezése a Pig and Hús Kft. részére
késfertőtlenítő
csontozószalag
csontkihordó szalag
válogató körasztal
ládamosó berendezés
targonca (gyalogkíséretű)
nagynyomású mosó
körfűrész
körfűrész fertőtlenítő
légfüggöny
magaspálya, pályaváltó, teleszkópos pályavég
késköszörű

(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 magaspálya tartószerkezetén alkalmazandó korróziógátló horganyréteg
vastagsága (mikronm) 10
2 A csontozószalagon alkalmazott szállítóheveder élettartama (munkaóra) 10
3 Csontozószalagon elvégezhető maximális csontozási teljesítmény (félsertés/óra) 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Húsfeldolgozó üzem hűtéstechnológiai berendezéseinek beszerzése és üzembe
helyezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4320 Nagykálló, Külterület 0617/51 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 (egy) darab két hőfokszintű csoportaggregát acél alapkereten
kapcsolószekrénnyel, készre csövezve és kábelezve, védőgáz alatt (kompresszorok külön adatlap szerint)
1 (egy) darab léghűtéses kondenzátor
17 (tizenhét) klt. léghűtő és szelepcsoportjaik (meleggázas olvasztásra, külön adatlapok szerint)
480 fm részben szigetelt csőhálózat szerelve, tartózva, nyomáspróbázva
1 (egy) klt hűtőközeg és hűtőgép olaj
1 (egy) klt léghűtő és szelepcsoportjaik részben meleggázas olvasztással (tartalmazza a szükséges cső
többletet is), 9 (kilenc) darab léghűtőre
1 (egy) klt hulladék hő hasznosító de superheater hőcserélő az aggregátra integrálva (100%-os terhelésen ~
20..25 kW nyerhető ki +40C/+50C vízzel számolva)
1 (egy) klt központi, webszerver alapú felügyeleti rendszer (távelérés, riasztás, adatgyűjtés, stb.)
18 darab léghűtő szabályzó (Emerson Dixell XR 77 CX)
1 (egy) darab csoportaggregát vezérlő tartozékokkal - billentyűzet stb. (Emerson Dixell XC 1015D)
1 (egy) darab felügyeleti modul GSM modullal (Emerson Dixell XWEB 500)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 0oC és magasabb hőmérséklettartományú hűtőrendszerbe beépítendő
kompresszorok összteljesítménye (kW) 10
2 0oC alatti, fagyasztó hőmérséklettartományú hűtőrendszerbe beépítendő kompresszorok
összteljesítménye (kW) 10
3 Kondenzátorok méretezésénél alkalmazott legnagyobb hőfokkülönbség - ΔT (K) 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Húsfeldolgozó üzemhez tartozó telepített takarítórendszer kialakítása és üzembe
helyezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4320 Nagykálló, Külterület 0617/51 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 (egy) darab nyomásfokozó központ min. 4 kW-os szivattyúval
(gépházba telepítve, burkolat nélkül), rm. frekvenciaváltós elektromos vezérlőszekrénnyel
4 (négy) darab munkaállomás habosításra és lemosásra
1 (egy) darab munkatömlő (10 m)
3 (három) darab munkatömlő (20 m)
4 (négy) darab csatlakozó szett védőkosárral
4 (négy) darab habosító pisztoly (300 mm)
4 (négy) darab lemosó pisztoly (750 mm)
4 (négy) darab fali rozsdamentes tömlőtartó
4 (négy) darab fali eszköztartó konzol
65 (hatvanöt) méter rozsdamentes nyomott ági csőhálózat
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Egyszerre 3 (három) darab mosó munkaállomás üzemeltetése esetén a
rendszer tényleges nyomása (bar) 10
2 A munkaállomások tömlőinek maximális üzemi nyomása (bar) 10
3 Az öblítési fázishoz szükséges vízfogyasztás (l/perc) 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Húsfeldolgozó üzemhez tartozó mérlegrendszer kiépítése és üzembe helyezése a Pig and
Hús Kft. részére
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4320 Nagykálló, Külterület 0617/51 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 (egy) darab raktár- és termelési program
2 (két) darab hitelesített 600/1500 kg-os mérleg

2 (két) darab hitelesített 150/300 kg-os mérleg
2 (két) darab hitelesített 300 kg-os felsőpályás mérleg
1 (egy) darab címkéző mérlegrendszer
2 (két) darab nyomtató + USB printer szerver
2 (két) konzol és védőburkolat nyomtatóhoz
1 (egy) darab terminál lézeres vonalkód olvasóval
(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 150/300 kg-os szuperlapos mérlegekhez beépített mérőcellák
méréshatára (kg) 10
2 A 600/1500 kg-os szuperlapos mérlegekhez beépített mérőcellák méréshatára (kg) 10
3 Címkenyomtató flash memóriája (kilobyte) 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Húskockázó gép beszerzése és üzembe helyezése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4320 Nagykálló, Külterület 0617/51 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 (egy) darab húskockázó gép 750kg/óra maximális névleges termelési
kapacitással
(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 daraboló rácsméretek minimális darabszáma 4-96 mm között
(darab) 10
2 A hajtómotor elektromos teljesítménye (W) 10
3 A gép szeletelési teljesítménye 32 mm méretű vágási hossz beállítása esetén (kg) 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
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: Gyártástechnológia
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: 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: KORAX Gépgyár és Vállalkozó KFT

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sillingi u. 30.
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12050844-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48817018
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49907018
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: KORAX Gépgyár és Vállalkozó KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sillingi u. 30.
Város: Ráczkeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12050844-2-13
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hűtéstechnológia
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: 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: QPLAN Hűtéstechnikai Tervező és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillaghegyi u. 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12950603-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55990000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58800000
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: QPLAN Hűtéstechnikai Tervező és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillaghegyi u. 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12950603-2-41
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Takarítórendszer
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: 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: Hungaro Chemicals KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halmosbokor 6.

Város: Nagycserkesz
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4445
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11255723-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3735100
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3735100
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: Hungaro Chemicals KFT

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halmosbokor 6.
Város: Nagycserkesz
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4445
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11255723-2-15
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Mérlegrendszer
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: 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: Metrisoft Mérleggyártó KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 30.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10372296-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9992000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9992000
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: Metrisoft Mérleggyártó KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 30.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10372296-2-06
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Húskockázó gép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Nem érkezett be ajánlat
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:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
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
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:
2017/12/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 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

Pocsai József Attila őstermelő (3808/2018)
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: Pocsai József Attila őstermelő
Nemzeti azonosítószám: AK24768
Postai cím: Lóverseny utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 209291981
E-mail: pocsai.attila@norta.hu
Fax: +36 52531849
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: állattenyésztés
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: „Almos trágyatároló építése Debrecen-külterület 0752/13 hrsz. alatt”
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: Ajánlatkérő almos trágyatároló kivitelezési munkáját kívánja
megvalósítani a Debrecen-külterület 0752/13 hrsz. alatti ingatlanon a VP5-4.1.1.6-15 kódszámú,
Trágyatároló építése elnevezésű projekt keretein belül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47338538 (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: „Almos trágyatároló építése Debrecen-külterület 0752/13 hrsz. alatt”
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 helye: Debrecen-külterület 0752/13 hrsz. alatt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A létesítmény almos trágya tárolására szolgál, melyet az ammóniát- és
szagemissziót
csökkentő záróréteg, Lindab lemezfedés kiépítésével kíván létesíteni. A tárolóba a gépekkel való bejutás
biztosított. A termelt trágya kezelésére használt gépek a középen 3,00 m széles folyosón közlekedhetnek.
Homlokzatképzés
A funkcióhoz illeszkedő beton fal és szagemisszió ellen védő lemez fedés a jellemző.
Szerkezet
Alapozás:
A teherbíró talajig ásott beton kútalap kialakítása C 20-32/F2 minőségű betonnal.
Szigetelést tartó betonaljzat:
8 cm névleges vastagsággal készül a vasalt betonaljzat.
Betonlemez:
Talajvizes területen a felúszás ellen vasbeton lemez fektetése, 25 cm vastagságban.
Szerkezet:
25 cm vastag vasalt aljzatbeton, vízzáró betonnal, C30/37/F2 minőségű betonból készülnek. A trágyatároló
négy oldalon 2,5 m magas vasbeton ( C25/30 Xc2-F2-16) falazattal készül, egyik oldalon 3,00 m széles
bejárattal. IPE 200-as tartóval szerelve és Lindab lemez héjazattal kerül kialakításra.
Tetőszerkezet:
IPE 200 acél tartószerkezet statikai méretezés szerint. Zártszelvény 40 x 60 mm szelemenekre szerelt
Lindab lemez.
Gyűjtő zsomp:

Az állattartásból almos trágya keletkezik, az ebből képződő csurgaléklé zárt tárolóaknába csorog.
Gépészet:
A csurgaléklé elszállítására PVC KG NÁ 160 mm csatornacső kiépítése szükséges, mely a csurgaléklevet a
légyűjtőbe vezeti. A légyűjtőből kézi továbbítással kerül elszállításra a fennmaradó szárazanyag.
Csapadékvíz elvezetés:
A csapadékvíz elvezetés a talajban lévő elszikkasztással történik.
A jelen közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló építési beruházás építési engedély köteles.
A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során keletkezett hulladék elszállítása is.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő
elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő
vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget
az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó
nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell
igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek
csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont felelős műszaki vezető szakmai
tapasztalata (hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.1.6-15 kódszámú
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 almos trágyatároló kialakítása
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: 2018/01/31 (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: DRAGON MAX Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Illyés Gyula utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail: pocsai.attila@norta.hu
Telefon: + 36 209291981
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52531849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14394793-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49941235
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47338538
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: DRAGON MAX Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Illyés Gyula utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14394793-2-42
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09
Hivatalos név: ALFÖLD KOMPLEX Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szűcs utca 0499/20 hrsz

Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23458909-2-09
Hivatalos név: "GENERÁLÉP- 3 " Fa- Fém és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac utca 3.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4131
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12110735-2-09
Hivatalos név: MESTER-ÉPÍTŐ Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkásotthon u. 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13707824-2-41
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:
2017/10/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Répcelak Város Önkormányzata (5656/2018)
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: Répcelak Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15768
Postai cím: Bartók Béla utca 38.
Város: Répcelak
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9653
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Jukianna jegyző
Telefon: +36 95370101
E-mail: kiss.julianna@repcenet.hu
Fax: +36 95370101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.repcelak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.repcelak.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: Helyi Önkormányzat
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 Répcelak belterület 86 számú főút melletti területének komplex
városképi fejlesztése munkáira. Projektazonosító: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010
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: Vállalkozási szerződés Répcelak belterület 86 számú főút melletti
területének komplex városképi fejlesztése munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010
Előzmények, tervezési program:
Répcelak város Önkormányzata a hivatkozott közfeladatok vonatkozásában kiemelt feladatának tekinti a
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása kapcsán meglévő zöldterületeinek fejlesztését,
minőségi bővítését, továbbá a kereskedel-mi/szolgáltató funkciójú terek megújítását, figyelemmel az
idegenforgalmi szempontokra is.
Zöld város kialakítása:
1, Zöld infrastruktúra hálózat keretében épített térelemek (padok, támfal) megvalósítása
2, A városi zöld infrastruktúra hálózat részeként a klímahatást is befolyásoló vízfelület (szökőkút) kialakítása
3, A projektterület zöldterületeinek megújítása
4, Kereskedelmi/szolgáltató tér és alkotórészei megújítása
5, Zöldterületek, park használatához szükséges utcabútorok beszerzése
6, A projekt területén energiatakarékos közvilágítás kialakítása, megújítása
7, A fejlesztésre kerülő, rekreációt szolgáló szabadtéri építmények (pl. szökőkút) kialakításához kapcsolódó
szennyvízelvezetés, vízellátás felújítása, kiépítése
8, Belváros csapadékcsatorna rekonstrukció
9, Projekt területén belüli, a közlekedést biztosító önkormányzati út forgalomcsillapító megoldásokkal történő
felújítása.
Elvégzendő munkák, főbb mennyiségek:
Pihenőpark, városi aktív rekreációs zöldterületek megújítása zöld infrastruktúra hálózat keretében: 1215 m2
Kereskedelmi, szolgáltató tér megújítása, átalakítása: 2252 m2
Parkoló felújítás: 830 m2
Buszöböl: 109 m2
Zöldterületek megközelítését szolgáló területek: 470 m2
Építési engedély iktatószáma: VA/UO/NS/A/629-15/2017.
Jogerő iktatószáma: VA/UO/NS/A/24/0/2018.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 113931889 (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 Répcelak belterület 86 számú főút melletti területének komplex
városképi fejlesztése munkáira. Projektazonosító: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010
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: HU222 A teljesítés helye: Répcelak Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Zöld város kialakítása:
1, Zöld infrastruktúra hálózat keretében épített térelemek (padok, támfal) megvalósítása
2, A városi zöld infrastruktúra hálózat részeként a klímahatást is befolyásoló vízfelület (szökőkút) kialakítása
3, A projektterület zöldterületeinek megújítása
4, Kereskedelmi/szolgáltató tér és alkotórészei megújítása
5, Zöldterületek, park használatához szükséges utcabútorok beszerzése
6, A projekt területén energiatakarékos közvilágítás kialakítása, megújítása
7, A fejlesztésre kerülő, rekreációt szolgáló szabadtéri építmények (pl. szökőkút) kialakításához kapcsolódó
szennyvízelvezetés, vízellátás felújítása, kiépítése
8, Belváros csapadékcsatorna rekonstrukció
9, Projekt területén belüli, a közlekedést biztosító önkormányzati út forgalomcsillapító megoldásokkal történő
felújítása
Elvégzendő munkák, főbb mennyiségek:
Pihenőpark, városi aktív rekreációs zöldterületek megújítása zöld infrastruktúra hálózat keretében: 1215 m2
Kereskedelmi, szolgáltató tér megújítása, átalakítása: 2252 m2
Parkoló felújítás: 830 m2
Buszöböl: 109 m2
Zöldterületek megközelítését szolgáló területek: 470 m2
Építési engedély iktatószáma: VA/UO/NS/A/629-15/2017.
Jogerő iktatószáma: VA/UO/NS/A/24/0/2018.
(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 vállalt időtartama (hónap) (minimum 36 és maximum 60 hónap)
20
2 A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki ve-zetés)
szereplő - min 1 fő MV-KÉ vagy 1 fő MV-KÉ-R, valamint - min 1 fő MV-VZ vagy 1 fő MV-VZ-R,
jogosultságga 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (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: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Zöld
város kialakítása tárgyú fel-hívás keretében a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010 azonosítószámú „A
Répcelak belte-rület 86 számú főút melletti területének komplex városképi fejlesztése” című projekt
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 Répcelak belterület 86 számú
főút melletti területének komplex városképi fejlesztése munkáira (építési beruházás) Projektazonosító:
TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010
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: 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: LANG SZOLG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 213.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
E-mail: langszolg@langszolg.hu
Telefon:

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 105275109
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 113931889
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: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső-Sági u. 20.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11466648-2-08
Hivatalos név: TIA 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sótonyi u. 13.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12936027-2-18
Hivatalos név: PÁPA-VÍZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11335186-2-19
Hivatalos név: LANG SZOLG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 213.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398-2-08
Hivatalos név: Colas Út Zrt. Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pf.: 329.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2893
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134-2-44
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:
2018/02/08 (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

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata (6575/2018)
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: Rózsaszentmárton Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17548
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1.
Város: Rózsaszentmárton
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 06-37-584-005
E-mail: polgarmester@rozsaszm.t-online.hu
Fax: 06-37-384-261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.rozsaszentmarton.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: „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A rózsaszentmártoni Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (3033
Rózsaszentmárton, Iskola út 46. hrsz.:843/2) épületének kialakítása, felújítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39529450 (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: „Rózsaszentmártoni szociális alapellátások fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.2.1-15HE1-2016-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:

45262520-2
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45421100-5
45430000-0
45442110-1
45111100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3033 Rózsaszentmárton, Iskola út 46. hrsz.:843/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Főbb mennyiségi mutatók:
Hasznos alapterület: 200 m2
98,11 m2 padlóburkolat készítés gres, kőporcelán lappal
70,39 m2 padlóburkolat fektetés PVC lemezből
13 db fa beltéri nyílászáró cseréje
612 m2 diszperziós festés
62 m2 belső fafelület zománclakkozása
295 m2 homlokzat vakolás
295 m2 homlokzati hőszigetelés

190 m2 padlásfödém szigetelés
310 m2 tető cserépfedés
18 db műanyag kültéri nyílászáró cseréje
1 db akadálymentes mosdó kialakítása
108 m2 járdaburkolat készítés
76,57 m2 új bekötő út kiselemes térburkolattal
19,34 m2 új akadálymentes parkoló térkő burkolattal, felfestéssel és táblával kijelölve
31,12 m2 új járdaburkolat kialakítása telken belül kiselemes térkő burkolattal
24,26 m2 új akadálymentes rámpa építése
791 m védőcső szerelése falhoronyba
88 db világítási szerelvény szerelése
61 db lámpatest felszerelése
98 db fényforrás (fénycső) elhelyezése
26 kW-os fali kondenzációs kombikazán komplett kiépítése és szerelvényezése
253 m horganyzott acél csővezeték kiépítése
12 db acéllemez lapradiátor szerelése
1 db gáztűzhely kiépítése kompletten, vezetékkel
(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 M2. alkalmasság körében bemutatott szakember jogosultságához
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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: 2018/04/03 (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: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyaraló utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14533156-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39529450
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39529450
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: HU
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: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyaraló utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14533156-2-42
Hivatalos név: MCN IMMO Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Grassalkovich utca 294.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14444829-2-43
Hivatalos név: HA-SZA Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hősök útja 5/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14125591-2-42
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:
2018/03/04 (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: 2018/04/16 (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
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

Sárkeresztes Község Önkormányzata (5259/2018)
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: Sárkeresztes Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06717
Postai cím: Kossuth utca 44.
Város: Sárkeresztes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krähling János
Telefon: +36 22596008
E-mail: polgarmester@sarkeresztes.t-online.hu
Fax: +36 22596008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarkeresztes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sarkeresztes.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: „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Sárkeresztesen a
TOP-4.2.1-15-FE1 Program keretein belül”
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
Sárkeresztesen a TOP-4.2.1-15-FE1 Program keretein belül”
45321000-3
45421100-5
44221000-5 Hőszigetelési munka
Ajtó, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk
45310000-3
Villamos szerelési munka
Rövid mennyiségi összefoglalás:
Nyílászáró csere: 14 db
Homlokzati hőszigetelés: 347 m2
Padlásfödém hőszigetelés: 139 m2
Gépészeti korszerűsítés
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 28962342 (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: „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Sárkeresztesen a
TOP-4.2.1-15-FE1 Program keretein belül”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45421100-5

További tárgyak:

44221000-5
45310000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Sárkeresztes Község (8051 Sárkeresztes, Kossuth utca 1/c,
297/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Rövid mennyiségi összefoglalás:
Nyílászáró csere: 14 db
Homlokzati hőszigetelés: 347 m2

Padlásfödém hőszigetelés: 139 m2
Gépészeti korszerűsítés
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(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 vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap) 25
2 Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű 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: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
Sárkeresztesen, TOP-4.2.1-15-FE1 Program
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 szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Sárkeresztesen a TOP-4.2.1-15-FE1 Program keretein
belül.
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: 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: SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÍTŐIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi út 19.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: ur.epitoiparikft@gmail.com
Telefon: +36 22312461
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22312461
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11102278-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28990000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28962342
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: SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÍTŐIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi út 19.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11102278-2-07
Hivatalos név: ELKÁ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balatoni út 8.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11114640-2-07
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:
2018/02/02 (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: 2018/03/29 (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

Semmelweis Egyetem (5442/2018)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12109610
E-mail: molnar.gabor@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.
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 szerv
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: Nagy hatékonyságú, sub-milliméteres, multimodalitású, rekonstrukciós keretrendszer és
algoritmusok fejlesztése és optimalizálása
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: Nagy hatékonyságú, sub-milliméteres, multimodalitású,
rekonstrukciós keretrendszer és algoritmusok fejlesztése és optimalizálása.
Rekonstrukciós keretrendszer fejlesztése multimodalitású orvosi diagnosztikai eszközökhöz, ami lehetővé
teszi képrekonstrukciós feladatok ütemezését, elosztását több szerver közt, a feladatokat priorizálva. Ezek
után muti-computing technológiák alkalmazásával nagy teljesítményű, sub-milliméteres képrekonstrukciós
algoritmusokat kell létrehozni. Majd ezen algoritmusokat és a keretrendszert integrálni kell a MultiScan
LFER-200, vagy LFER-150 CT és PET modalitás szoftverébe.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51000000 (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: Nagy hatékonyságú, sub-milliméteres, multimodalitású, rekonstrukciós keretrendszer és
algoritmusok fejlesztése és optimalizálása
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 helye: Semmelweis Egyetem, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Rekonstrukciós keretrendszer fejlesztése multimodalitású orvosi
diagnosztikai eszközökhöz, ami lehetővé teszi képrekonstrukciós feladatok ütemezését, elosztását több
szerver közt, a feladatokat priorizálva. Ezek után muti-computing technológiák alkalmazásával nagy
teljesítményű, sub-milliméteres képrekonstrukciós algoritmusokat kell létrehozni. Majd ezen algoritmusokat
és a keretrendszert integrálni kell a MultiScan LFER-200, vagy LFER-150 CT és PET modalitás szoftverébe.
1. fázis: Rekonstrukciós keretrendszer készítése multimodlitású orvosi diagnosztikai eszközökhöz
2. fázis: Multi-computing technikák alkalmazása, nagy teljesítményű sub-milliméteres képrekonstrukciós
algoritmusokban
3. fázis: Rekonstrukciós keretrendszer és algoritmusok integrálása a MultiScan LFER-200, vagy LFER-150
CT modalitás szoftverébe
4. fázis: Rekonstrukciós keretrendszer és algoritmusok integrálása a MultiScan LFER-200, vagy LFER-150
PET modalitás szoftverébe
(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 bevont, a felhívás 12.1. pont M2. alkalmassági
követelményben előírtaknak megfelelő egyetemi mérnöki és /vagy fizikus és/vagy matematikus és/
vagy informatikus diplomával ren 10
2 A szerződés teljesítésébe bevont szakember tudományos munkássága 10
3 Ajánlat műszaki tartalma (az V. Fejezet "További információk"-ban részletezettek szerint) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF)(előny a kisebb) / Súlyszám: 60
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
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: 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: Smart Digital Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Örvényi út 19.
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14523597-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57606250
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51000000
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: Smart Digital Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Örvényi út 19.
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14523597-2-16
Hivatalos név: Smartphone Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás király utca 109.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14250734-2-15
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:
2017/11/02 (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 eljárás keretében alkalmazott értékelési szempontok a következőek:
1. Nettó ajánlati ár (HUF)(előny a kisebb) / Súlyszám: 60

2. A szerződés teljesítésében bevont, a felhívás 12.1. pont M2. alkalmassági követelményben előírtaknak
megfelelő egyetemi mérnöki és /vagy fizikus és/vagy matematikus és/vagy informatikus diplomával
rendelkező szoftverfejlesztő szakember tapasztalata multimodalitású orvosi diagnosztikai rendszerek (PETCT) szoftverének fejlesztése: adatgyűjtés és képfeldolgozás területeken (többletmegajánlás a minimálisan
előírt 12 hónap tapasztalathoz képest)/ Súlyszám: 10
3. A szerződés teljesítésébe bevont szakember tudományos munkássága: Súlyszám: 10
4. Ajánlat műszaki tartalma: / Súlyszám összesen: 20 (az alábbiakban részletezettek szerint)
4.1. Teljesítmény:
4.1.1. CT adat feldolgozási sebesség Gb/s-ben: Súlyszám: 2
4.1.2. PET adat feldolgozási sebesség Gb/s-ben: Súlyszám: 2
4.1.3. A rendszer válaszideje (millisecond, ms): Súlyszám: 1
4.2. Áteresztő képesség: egyszerre futtatható rekonstrukciós algoritmusok száma: Súlyszám: 5
4.3. Skálázhatóság:
4.3.1. A rendszer által támogatott node-ok száma: Súlyszám: 2
4.3.2. A támogatott GPU-k száma összesen: Súlyszám: 3
4.4. Üzembiztonság: Elosztott adatfeldolgozás lehetséges Súlyszám: 2
4.4.1. CT adat feldolgozási sebesség Gb/s-ben: Súlyszám: 2
4.4.2. Hibásan futó algoritmus esetén a több algoritmus futásának biztosítása: Súlyszám: 1
4.4.3. Szerver leállítás, majd újraindítás esetén a korábban elindított feladatok automatikus folytatása
biztosított: Súlyszám: 2
A pontozás rendszere és módszertana a Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezet 4. pontjában kerül
részletesen kifejtésre.
Ajánlatkérő az 1. bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a 2., 3. és 4. bírálati
részszempontok esetében a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazza.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

SOMAPAK KFT (5830/2018)
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: SOMAPAK KFT
Nemzeti azonosítószám: AK25282
Postai cím: Edison utca 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Balázs
Telefon: +36 72325120
E-mail: balazs.bognar@somapak.hu
Fax: +36 72325120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.somapak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.somapak.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
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: élelmiszer-, dohányipari gép gyártás
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: Csarnoképület építése
Hivatkozási szám: 1/E/2018/SOMAPAK
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-építési szerződés Csarnoképület építése tárgyban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 280399520 (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: Csarnoképület építése
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: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Edison u. 2. sz., 41169/2 hrsz. alatt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: IV. számú csarnoképület
Szintszáma: 3 (földszint+ félemelet és emelet)
Építménymagassága: 7,85 m
Helyiségei: engedélyezési terv szerint
Alapterület összesen: 1156,04 m2
V. számú csarnoképület
Szintszáma:(földszint)
Építménymagassága: 5,29 m
Helyiségei: engedélyezési terv szerint
Alapterület összesen: 452,33 m2
Munkanemek mindkét csarnoképület tekintetében: Szerkezet- és egyéb építési munkálatok,
épületvillamossági munkálatok, épületgépészeti munkálatok
A részletes műszaki leírást a Dokumentáció mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás ideje (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 30
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.7-17-2017-00002 Komplex fejlesztés
megvalósítása a SOMAPAK Kft.-nél.
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-építési szerződés Csarnoképület építése
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: 2018/04/04 (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: 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: Hegyi Építész stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wass Albert út 77/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7627
Ország: HU
E-mail: hegyistudio@gmail.com
Telefon: +36 72952171
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72952171
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14401198-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 280912500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 280399520
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: épületvillamosság,
épületgépészet, épületlakatos munkák, épületbádogos munkák, festés
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: Hegyi Építész stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wass Albert út 77/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7627
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14401198-2-02
Hivatalos név: Korrektvill Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Százszoszép u. 16/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12519842-2-02
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:
2018/03/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. március 29.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/09 (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

STEAM COOK Kft. (6543/2018)
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: STEAM COOK Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25662
Postai cím: 091/9. hrsz - Város: Petneháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4542
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lovász Gábor
Telefon: +36-30-515-6506
E-mail: kapcsolat@steamcook.hu
Fax: +36-45-501-181
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: Baromfihús feldolgozása, tartósítása
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: „Steam Cook Kft. Panírozó gépsor kialakításához szükséges eszközbeszerzése” a
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című,
VP-3-4.2.1-15 kódszámú 1820395758 azonosítószámú projekt alapján.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Steam Cook Kft. Panírozó gépsor kialakításához szükséges
eszközbeszerzése” a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a
feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú 1820395758 azonosítószámú projekt alapján.
I. számú részajánlat:
Panírozó előkészítő vonal és panírozó vonal:
Megnevezés / Össz. Darabszám:
A. Unwrapping Table / 1 db
B. GEA beltConveyor # Frozen Block Belt / 1 db
C. PowerGrind 200 / 1 db
D. Platform - pódium (emelvény) / 1 db
E. ColumnLoader 1000S / 1 db
F. ProMix 1000 / 1 db
G. Platform - pódium (emelvény) / 1 db
H. ColumnLoader 300S / 1 db
I. MultiFormer 600 / 1 db
J. Transport Conveyor - szállítószalag / 1 db
K. OptiFlour II 600 - lisztező / 1 db
L. OptiAir - elszívó / 1 db
M. OptiCoater 600 - levező / 1 db
N. BatterMixer 200P - panírlé keverő / 1 db
O. CrumbMaster 600 - morzsázó / 1 db
P. EasyFry 6000/650 - Thermal - Olajos olajsütő / 1 db
Q. OilManagement Concept C - olaj tároló rendszer / 1 db
R. TempuDipper 600 / 1 db
S. MultiDrum 600 - dobmorzsázó / 1 db
T. MultiDrum discharge conveyor 600mm - kihordó szalag /1 db
U. OilSaver Oil Filter / 1 db
V. MultiDrum 600 - dobmorzsázó / 1 db
W. MultiDrum Discharge Conveyor 600mm - kihordó szalag / 1 db
II. számú részajánlat:
Megnevezés / Össz. Darabszám:
Automac 55 strechfóliás tálcazáró gép / 1 db
III. számú részajánlat:
Megnevezés / Össz. Darabszám:
Twinstar - védőgázas tálcazáró berendezés / 1 db
IV. számú részajánlat:
Ellenőrző berendezések
Megnevezés / Össz. Darabszám:
A. Fémdetektor - CEIA THS-MS21 + MBB-CONV / 1 db
B. Fémdetektor - CEIA THS-MS21 + MBB / 2 db
C. Súlyellenőrző - DACS (Ishida) / 2 db
D. Súlyellenőrző - Single Arm Reject (Ishida) / 2 db
E. Árazó berendezés - WPL / 1 db
F. Árazó berendezés - WPL / 1 db
V. számú részajánlat:
Defrosztáló

Megnevezés / Össz. Darabszám:
A. Defrosztáló - ScanMidi10TRC (defrosztálós kivitel) / 1 db
B. Defrosztáló - ScanMidi10TRC (defrosztálós kivitel) / 1 db
C. ColumnLoader 1000S / 1 db
VI. számú részajánlat:
Marel I-CUT 122 és késélező berendezés
Megnevezés / Össz. Darabszám:
A. Marel I-Cut 122 / 1 db
B. Késélező berendezés / 1 db
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő gépek üzembe helyezése, átadási helyre történő szállítása, a
5 napos sikeres üzempróba lefolytatása és 8 fő betanítása az üzempróba alatt. A nettó ajánlati árnak az
ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmaznia kell.
Jelen közbeszerzési eljárás új gép beszerzésére vonatkozik, amely eredeti új alkatrészekből készült,
melynek üzembe helyezésére korábban még nem került sor, amelyre a teljes garanciaidő érvényes. Nem
gyári vagy egyedien változtatott paraméterű gépet ajánlatkérő nem fogad el.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1 102 160 519 (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: Panírozó előkészítő vonal és panírozó vonal
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

42000000-6

További tárgyak:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4542 Petneháza, 091/9. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: I. számú részajánlat:
Panírozó előkészítő vonal és panírozó vonal:
Megnevezés / Össz. Darabszám:
A. Unwrapping Table / 1 db
B. GEA beltConveyor # Frozen Block Belt / 1 db
C. PowerGrind 200 / 1 db
D. Platform - pódium (emelvény) / 1 db
E. ColumnLoader 1000S / 1 db
F. ProMix 1000 / 1 db
G. Platform - pódium (emelvény) / 1 db
H. ColumnLoader 300S / 1 db
I. MultiFormer 600 / 1 db
J. Transport Conveyor - szállítószalag / 1 db
K. OptiFlour II 600 - lisztező / 1 db
L. OptiAir - elszívó / 1 db
M. OptiCoater 600 - levező / 1 db
N. BatterMixer 200P - panírlé keverő / 1 db

Kiegészítő szójegyzék

O. CrumbMaster 600 - morzsázó / 1 db
P. EasyFry 6000/650 - Thermal - Olajos olajsütő / 1 db
Q. OilManagement Concept C - olaj tároló rendszer / 1 db
R. TempuDipper 600 / 1 db
S. MultiDrum 600 - dobmorzsázó / 1 db
T. MultiDrum discharge conveyor 600mm - kihordó szalag /1 db
U. OilSaver Oil Filter / 1 db
V. MultiDrum 600 - dobmorzsázó / 1 db
W. MultiDrum Discharge Conveyor 600mm - kihordó szalag / 1 db
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő gépek üzembe helyezése, átadási helyre történő szállítása, a
5 napos sikeres üzempróba lefolytatása és 8 fő betanítása az üzempróba alatt. A nettó ajánlati árnak az
ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmaznia kell.
Jelen közbeszerzési eljárás új gép beszerzésére vonatkozik, amely eredeti új alkatrészekből készült,
melynek üzembe helyezésére korábban még nem került sor, amelyre a teljes garanciaidő érvényes. Nem
gyári vagy egyedien változtatott paraméterű gépet ajánlatkérő nem fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 10
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: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása alapján.
Projekt azonosítószám: 1820395758
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Automac 55 strechfóliás tálcazáró gép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42000000-6

További tárgyak:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4542 Petneháza, 091/9. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II. számú részajánlat:
Megnevezés / Össz. Darabszám:
Automac 55 strechfóliás tálcazáró gép / 1 db
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő gépek üzembe helyezése, átadási helyre történő szállítása, a
5 napos sikeres üzempróba lefolytatása és 8 fő betanítása az üzempróba alatt. A nettó ajánlati árnak az
ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmaznia kell.
Jelen közbeszerzési eljárás új gép beszerzésére vonatkozik, amely eredeti új alkatrészekből készült,
melynek üzembe helyezésére korábban még nem került sor, amelyre a teljes garanciaidő érvényes. Nem
gyári vagy egyedien változtatott paraméterű gépet ajánlatkérő nem fogad el.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 10
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: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása alapján.
Projekt azonosítószám: 1820395758
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Twinstar - védőgázas tálcazáró berendezés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42000000-6

További tárgyak:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4542 Petneháza, 091/9. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: III. számú részajánlat:
Megnevezés / Össz. Darabszám:
Twinstar - védőgázas tálcazáró berendezés / 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 10
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: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása alapján.
Projekt azonosítószám: 1820395758
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Ellenőrző berendezések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42000000-6

További tárgyak:
II.2.3) A teljesítés helye:

42200000-8

NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4542 Petneháza, 091/9. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: IV. számú részajánlat:
Ellenőrző berendezések
Megnevezés / Össz. Darabszám:
A. Fémdetektor - CEIA THS-MS21 + MBB-CONV / 1 db
B. Fémdetektor - CEIA THS-MS21 + MBB / 2 db
C. Súlyellenőrző - DACS (Ishida) / 2 db
D. Súlyellenőrző - Single Arm Reject (Ishida) / 2 db
E. Árazó berendezés - WPL / 1 db
F. Árazó berendezés - WPL / 1 db
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő gépek üzembe helyezése, átadási helyre történő szállítása, a
5 napos sikeres üzempróba lefolytatása és 8 fő betanítása az üzempróba alatt. A nettó ajánlati árnak az
ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmaznia kell.
Jelen közbeszerzési eljárás új gép beszerzésére vonatkozik, amely eredeti új alkatrészekből készült,
melynek üzembe helyezésére korábban még nem került sor, amelyre a teljes garanciaidő érvényes. Nem
gyári vagy egyedien változtatott paraméterű gépet ajánlatkérő nem fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 10
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: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása alapján.
Projekt azonosítószám: 1820395758
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Defrosztáló
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42000000-6

További tárgyak:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4542 Petneháza, 091/9. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: V. számú részajánlat:
Defrosztáló
Megnevezés / Össz. Darabszám:
A. Defrosztáló - ScanMidi10TRC (defrosztálós kivitel) / 1 db
B. Defrosztáló - ScanMidi10TRC (defrosztálós kivitel) / 1 db
C. ColumnLoader 1000S / 1 db
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő gépek üzembe helyezése, átadási helyre történő szállítása, a
5 napos sikeres üzempróba lefolytatása és 8 fő betanítása az üzempróba alatt. A nettó ajánlati árnak az
ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmaznia kell.

Jelen közbeszerzési eljárás új gép beszerzésére vonatkozik, amely eredeti új alkatrészekből készült,
melynek üzembe helyezésére korábban még nem került sor, amelyre a teljes garanciaidő érvényes. Nem
gyári vagy egyedien változtatott paraméterű gépet ajánlatkérő nem fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 10
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: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása alapján.
Projekt azonosítószám: 1820395758
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Marel I-CUT 122 és késélező berendezés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42000000-6

További tárgyak:
42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4542 Petneháza, 091/9. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: VI. számú részajánlat:
Marel I-CUT 122 és késélező berendezés
Megnevezés / Össz. Darabszám:
A. Marel I-Cut 122 / 1 db
B. Késélező berendezés / 1 db
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő gépek üzembe helyezése, átadási helyre történő szállítása, a
5 napos sikeres üzempróba lefolytatása és 8 fő betanítása az üzempróba alatt. A nettó ajánlati árnak az
ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmaznia kell.
Jelen közbeszerzési eljárás új gép beszerzésére vonatkozik, amely eredeti új alkatrészekből készült,
melynek üzembe helyezésére korábban még nem került sor, amelyre a teljes garanciaidő érvényes. Nem
gyári vagy egyedien változtatott paraméterű gépet ajánlatkérő nem fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 10
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: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása alapján.
Projekt azonosítószám: 1820395758
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: Adás-vételi 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: 2018/04/03 (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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: ivanmihaly5@gmail.com
Telefon: +36309531798
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 490 105 575
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 480 379 969
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: SÓSTÓ-ÉP-VILL Építési és Szerelőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erika utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14588008-2-15
Hivatalos név: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
Hivatalos név: LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 352.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10742462-2-15
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adás-vételi 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: 2018/04/03 (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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU

E-mail: ivanmihaly5@gmail.com
Telefon: +36309531798
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18 211 872
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17 816 000
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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323

Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
Hivatalos név: SÓSTÓ-ÉP-VILL Építési és Szerelőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erika utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14588008-2-15
Hivatalos név: LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 352.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10742462-2-15
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Adás-vételi 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: 2018/04/03 (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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: ivanmihaly5@gmail.com
Telefon: +36309531798
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88 894 368
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86 199 000
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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
Hivatalos név: SÓSTÓ-ÉP-VILL Építési és Szerelőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erika utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14588008-2-15

Hivatalos név: LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 352.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10742462-2-15
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Adás-vételi 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: 2018/04/03 (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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: ivanmihaly5@gmail.com
Telefon: +36309531798
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 129 205 860
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 126 084 311
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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
Hivatalos név: SÓSTÓ-ÉP-VILL Építési és Szerelőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erika utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14588008-2-15
Hivatalos név: LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 352.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10742462-2-15
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Adás-vételi 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: 2018/04/03 (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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: ivanmihaly5@gmail.com
Telefon: +36309531798
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 228 486 809
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 223 051 261
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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
Hivatalos név: SÓSTÓ-ÉP-VILL Építési és Szerelőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erika utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14588008-2-15
Hivatalos név: LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 352.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10742462-2-15
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Adás-vételi 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: 2018/04/03 (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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: ivanmihaly5@gmail.com
Telefon: +36309531798
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 173 835 399
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 168 629 978
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: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szélsőbokori út 1. B. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819-2-15
Hivatalos név: SÓSTÓ-ÉP-VILL Építési és Szerelőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erika utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14588008-2-15
Hivatalos név: LEMEZCENTRUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 352.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10742462-2-15
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:
2018/02/13 (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: 2018/04/16 (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
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

Szabás Község Önkormányzata (6152/2018)
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: Szabás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK25494
Postai cím: Fő utca 152
Város: Szabás
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7544
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Dénes
Telefon: +36 82385484
E-mail: denessari56@gmail.com
Fax: +36 82385484
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: „Az Önkormányzat és a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése”
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: Művelődési ház külső nyílászárók cseréje,felújítása, épület
szigetelése, akadálymentesítése,megújuló energia berendezés beépítése,vagyonvédelmi rendszer
kiépítése, villamos hálózat korszerűsítés, parkoló kialakítás, központi fűtés kiépítése, tetőhéjazat felújítás.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22780448 (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: „Az Önkormányzat és a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45315100-9

További tárgyak:

45310000-3
45320000-6
45421130-4
45430000-0
45431000-7
45261210-9
45442100-8
45315000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Szabás, Fő u. 139. (hrsz. 286.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Művelődési ház külső nyílászárók cseréje,felújítása, épület szigetelése,
akadálymentesítése,megújuló energia berendezés beépítése,vagyonvédelmi rendszer kiépítése, villamos
hálózat korszerűsítés, parkoló kialakítás, központi fűtés kiépítése, tetőhéjazat felújítás. 476 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 Jótállás (Ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 60 hónap) 20

2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt felelős műszaki vezető (aki rendelkezik a 266/2013
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterületre vonatkozó MV-É /vagy azzal egyenértékű/
jogosultság 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) / Súlyszám: 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP.1778668575
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. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1)
bekezdés). Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115.
§-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is.
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: 2018/04/05 (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: KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 15.
Város: Marclai
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: HU
E-mail:
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: 22774179
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22780448
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: villanyszerelés,
fűtésszerelés
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: Sávoly Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 4.
Város: Sávoly
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8732
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
14521564-2-14
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 30446871 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: Sávoly Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 4
Város: Sávoly
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8732
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14521564-2-14
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:
2018/02/21 (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: 2018/04/11 (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

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (6289/2018)
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: Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15682
Postai cím: Rákóczi út 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fecser Zita
Telefon: +36 14132745
E-mail: Fecser.Zita@szta.hu
Fax: +36 14132749
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szta.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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:
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 rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése,
rendszergazdai tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealapkezelő Zrt. részére
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe
adása és üzemeltetése, rendszergazdai tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41580000 (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 rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése,
rendszergazdai tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealapkezelő Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72000000-5

További tárgyak:

72250000-2
72253200-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítési helyszínek:
- Ajánlatkérő székhelye
- Nyertes Ajánlattevő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás tárgya ajánlatkérő részére a szerződés
időtartama alatt komplex informatikai szolgáltatás biztosítása, amely magában foglalja a szerver
számítógépeket, aktív hálózati eszközöket, frissített szoftver licenszeket, rendszer konfigurálási, felügyeleti
és üzemeltetési szolgáltatásokat is. A beszerezni kívánt szolgáltatás mennyiségét Ajánlatkérő a kialakítandó
informatikai rendszerhez csatlakozó végfelhasználók (munkavállalók) számával határozza meg, amely
25-45 fő. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat egységárasan, a fenti mennyiségi
adat ismeretében tegyék meg olyan módon, hogy az tartalmazza az Ajánlattevők minden, a szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatos díjazását és költségét.
Nyertes ajánlattevő az alábbi szolgáltatásokat köteles ajánlatkérő számára biztosítani:
1. Informatikai eszközök biztosítása

Ajánlatkérő kizárólag végponti eszközökkel (29 db. laptop, 3 db. asztali gép és 3 db. nyomtató) rendelkezik,
a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások szerződésszerű és teljeskörű ellátásához szükséges további
eszközök biztosítása nyertes ajánlattevő feladata, különösen ide értve az alábbiakat:
szerverek, adattárolók, tűzfalak, WIFI AP, monitoring alkalmazás, vírusirtó és biztonsági szoftver, Microsoft
Windows server és User Cal, Microsoft Exchange szerver és user cal, Microsoft Office szoftver:
A nyertes ajánlattevő által biztosítandó licencek a következők:
- Microsoft Windows server 2012R2 vagy újabb szerver operációs rendszer licencek
- Microsoft Windows Server 2012 R2 user CAL-ok (ideértve az RDC licenceket is)
- Microsft Exchange server és user CAL licencek
- Microsoft Office365 licencek
- Szerver virtualizációs platform licenszek
- Professzionális, legalább napi frissítésű, teljes rendszerre kiterjedő vírusirtó szolgáltatás
Ajánlatkérő minden saját eszköze 5 évnél fiatalabb. Az 5 évesnél régebbi eszközök végfelhasználói
támogatása nem képezi a beszerzés tárgyát.
2. Informatikai rendszer üzemeltetési és támogatási szolgáltatások
Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani:
- Hazai adatközpont(ok)ban fizikailag szeparáltan elhelyezett, Ajánlatkérőnek kizárólagosan dedikált
szervereket, valamint a szerverek hűtését, áramellátását, fix IP címét, legalább 100Mbit/sec szimmetrikus
sávszélességű (belföldön garantált, menedzselt) hálózati kapcsolatát
- Heti átlagban 99,5% rendszer rendelkezésre állást, redundáns rendszerű szervereket
- Minimum 250Mbit/sec szimmetrikus sávszélességű (belföldön garantált, menedzselt) kapcsolatot az SZTA
telephelye és az elsődleges adatközpont között
- Legalább Common Criteria EAL3 tanusítási szintű (vagy azzal egyenértékű) tűzfalakkal biztosított
határvédelmet minden fizikai lokáción (minimálisan: SZTA telephelyén, elsődleges adatközpontban,
másodlagos adattárolási helyszínen)
- Az Ajánlatkérő telephelyét teljesen lefedő menedzselt wifi AP-ok biztosítása
- VPN kapcsolatot Ajánlatkérő minden mobil munkaállomása és a központi rendszer között
- Automatizált rendszer monitoring szolgáltatás biztosítása, riasztások folyamatos (7/24) kezelése, a műszaki
leírás szerinti I. súlyossági osztályba tartozó hiba (a rendszer egészének működését ellehetetlenítő) hiba
elhárításának megkezdése a felmerüléstől számított egy órán belül a szolgáltató oldaláról
- Folyamatosan (7/24) rendelkezésre álló magas szintű felhasználói támogatást (a folyamatos rendelkezésre
állást Megrendelő úgy értelmezi, hogy a szolgáltatás részét képezi a nyertes ajánlattevő által üzemeltett,
bármikor hívható ügyeleti telefon, amelyen a bejelentéseket az év minden napján szünet nélkül fogadják és
a műszaki leírás szerint I. súlyossági csoportba tartozó hibák kijavítását Ajánlattevő a bejelentést követő egy
órán belül bármilyen napon és időpontban elkezdi)
- Havi húsz munkaóra - Ajánlatkérő által tetszőlegesen felhasználható -Ajánlattevő rendszermérnökei által
Ajánlatkérő telephelyén biztosított helyszíni felhasználói támogatást
- Havi négy munkaóra - Ajánlatkérő által tetszőlegesen felhasználható -Ajánlattevő ajánlati felhívás III.1.3)
M.2.2 pontnak megfelelő minőségbiztosítási szakembere által Ajánlatkérő telephelyén biztosított - helyszíni
szerződés teljesítés követést, felhasználói elégedettség mérést és minőségbiztosítást
- Elektronikus igény- és hibabejelentő felületet, az ügyeleti telefonon túl. Ajánlatkérői bejelentések rögzítését,
nyomon követését, valamint az ezeket összefogaló havi jelentéseket.
- Napi adatmentés, teljes vagy részleges visszaállítási lehetőséggel a legutóbbi öt munkanap bármelyikére
és a legutóbbi öt vasárnap bármelyikére minden adat vonatkozásában
Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a szerződés aláírását követő tíz napon belül a műszaki leírásokban
megfogalmazottaknak 100%-ban megfelelő, teljes mértékben működőképes rendszert (ide értve Ajánlatkérő
adatainak és alkalmazásainak teljes körű migrációját, a menedzselt nagy sávszélességű adatkapcsolatot, a
működő VPN kapcsolatokat és az automatizált monitoring rendszert is)
25-45 felhasználó részére a rendszer alapvető használatára vonatkozó helyszíni oktatást, legalább két
alkalommal, alkalmanként négy-négy óra időtartamban.
A Kbt. 117. § (7) bekezdése szerint Ajánlatkérő, valamennyi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás esetében
elfogadja az „azzal egyenértékű” megajánlást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében
bemutatott szakember a felhívás VI.3.2. pontban meghatározott többlettapasztalata 5
2 Az M.2.2. követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember a felhívás VI.3.2.
pontban meghatározott többlettapasztalata 5

3 Az M.2.3. követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember a felhívás VI.3.2.
pontban meghatározott többlettapasztalata 5
4 Az M.2.4. követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott programozó szakember a
felhívás VI.3.2. pontban meghatározott többlettapasztalata 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállakozói havidíj (nettó Ft/végfelhasználó) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: 1. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
2. Jelen szerződés határozott időtartamra jön létre, annak mindkét fél által történő aláírása napjától 24
hónapra.
3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány III.1.3) M.2.1, M.2.2., M.2.3 és M.2.4 pontjai
szerinti alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata külön értékelési részszempontot képez a
felhívás II.2.5. pontjában foglaltak szerint.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 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:
1416 / 2018 (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: Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök
bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás
ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/09 (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: TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12218778-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45179996,4
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41580000
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: DAMIT
INFORMATIKA Kft. (6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.) - 13596789-2-06 - Üzemeltetéstámogatási feladatok ellátása
Péter Árpád (1221 Budapest, Péter Pál utca 31.) - Minőségbiztosítási 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: TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12218778-2-42
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:
(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

Szegedi Szakképzési Centrum (6332/2018)
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: Szegedi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23219
Postai cím: Kálvária sugárút 84-86
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Telefon: 06-62-554560
E-mail: szabo.georgina@szakkepzesszeged.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): szakkepzesszeged.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: 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: Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimn. és Szakközépisk.ban alagsori tantermek talajszint
alatti falrészeinek felújítása speciális vakolattal, vmt tisztasági festése; szennyvízakna és szivattyúrendszer,
lábszelephez aprító szerkezet beépítése és felújítása; műhelyépület teljes tetőfelúj.; kastélyépület
tetőszerkezet teljes felúj., tetőfedés, bádogozás cseréje-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: Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimn. és Szakközépisk.ban alagsori
tantermek talajszint alatti falrészeinek felújítása speciális vakolattal, vmt tisztasági festése; szennyvízakna
és szivattyúrendszer, lábszelephez aprító szerkezet beépítése és felújítása; műhelyépület teljes tetőfelúj.;
kastélyépület tetőszerkezet teljes felúj., tetőfedés, bádogozás cseréje-2 részben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31867360 (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: Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimn. és Szakközépisk.ban alagsori tantermek talajszint
alatti falrészeinek felújítása speciális vakolattal, vmt tisztasági festése; szennyvízakna és szivattyúrendszer,
lábszelephez aprító szerkezet beépítése és felújítása; műhelyépület teljes tetőfelúj.; kastélyépület
tetőszerkezet teljes felúj., tetőfedés, bádogozás cseréje-2 részben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6725 Szeged, Kálvária tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Alagsori tantermek (A03, A07, A13, A18, A19) talajszint alatti
falrészeinek felújítása speciális vakolattal, valamint tisztasági festése;; műhelyépület teljes tetőfelújítása;
kastélyépület tetőszerkezet teljes felújítása, tetőfedés, bádogozás cseréje - kölségvetésben és a
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően
(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 (0-24 hónap között) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (netto HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási Szerződés - Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájában alagsori tantermek (A03, A07, A13, A18, A19) talajszint alatti falrészeinek felújítása
speciális vakolattal, valamint tisztasági festése; szennyvízakna és szivattyúrendszer, lábszelephez aprító
szerkezet beépítése és felújítása; műhelyépület teljes tetőfelújítása; kastélyépület tetőszerkezet teljes
felújítása, tetőfedés, bádogozás cseréje - 2 részben
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6725 Szeged, Kálvária tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Alagsori tantermek (A03, A07, A13, A18, A19) talajszint alatti
falrészeinek felújítása speciális vakolattal, valamint tisztasági festése;; műhelyépület teljes tetőfelújítása;
kastélyépület tetőszerkezet teljes felújítása, tetőfedés, bádogozás cseréje - kölségvetésben és a
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően
(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 (0-24 hónap között) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (netto 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
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: Alagsori tantermek (A03, A07, A13, A18, A19)
talajszint alatti falrészeinek felújítása speciális vakolattal, valamint tisztasági festése;; műhelyépület teljes
tetőfelújítása; kastélyépület tetőszerkezet teljes felújítása, tetőfedés, bádogozás cseréje
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: Energy-Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németh András u. 28.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 1355514-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28451929
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 28451929
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: Alagsori tantermek
(A03, A07, A13, A18, A19) talajszint alatti falrészeinek felújítása speciális vakolattal, valamint
tisztasági festése;; műhelyépület teljes tetőfelújítása; kastélyépület tetőszerkezet teljes felújítása,
tetőfedés, bádogozás cseréje
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: Energy-Tech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németh András u. 28.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 1355514-2-06
Hivatalos név: Szész GFK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő Fasor 55/b.
Város: Szeged

NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10473500-2-06
Hivatalos név: Szakipari H+H Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Átrium köz. 5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12700147-2-06
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási Szerződés - Szegedi SZC Déri Miksa
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában alagsori tantermek (A03, A07, A13, A18, A19) talajszint alatti
falrészeinek felújítása speciális vakolattal, valamint tisztasági festése; szennyvízakna és szivattyúrendszer,
lábszelephez aprító szerkezet beépítése és felújítása; műhelyépület teljes tetőfelújítása; kastélyépület
tetőszerkezet teljes felújítása, tetőfedés, bádogozás cseréje - 2 részben
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: 2018/04/02 (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: T-Complex ING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6725 Szeged Mátyás tér 23.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24775283-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3415431
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3415431
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
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: T-Complex ING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás tér 23.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24775283-2-06
Hivatalos név: Nobex-2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csuka u. 9.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11989620-2-06
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:
2017/11/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szegedi Szakképzési Centrum (6408/2018)
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: Szegedi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23219
Postai cím: Kálvária sugárút 84-86
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Telefon: 06-62-554560
E-mail: szabo.georgina@szakkepzesszeged.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): szakkepzesszeged.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: 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: Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában villámvédelmi
rendszer javítása, elektromos rekonstrukció - 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: Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájában villámvédelmi rendszer javítása, elektromos rekonstrukció - 2 részben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33151233 (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: Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában villámvédelmi
rendszer javítása, elektromos rekonstrukció - 2 részben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
villámvédelmi rendszer javítása, elektromos rekonstrukció - 2 részben - a költségvetésben és a
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (0-24 hó
között) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (netto HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában villámvédelmi
rendszer javítása, elektromos rekonstrukció - 2 részben
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
villámvédelmi rendszer javítása, elektromos rekonstrukció - 2 részben - a költségvetésben és a
szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezően előírt 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (0-24 hó
között) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (netto 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
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: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: villámvédelmi rendszer javítása az intézmény épületein
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: 2018/04/02 (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: Elektroliving Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Röszkei u. 29.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14067303-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4946531
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4946534
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: Elektroliving Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Röszkei u. 29.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14067303-2-06
Hivatalos név: Fényvonal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cserzy M. u. 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13668334-2-06
Hivatalos név: Komplex-Épszer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árvíz u. 21/a. 3/5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13382012-2-06
Hivatalos név: T-Complex ING Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Mátyás tér 23.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24775283-2-06
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Móra Új” épület elektromos rekonstrukció
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: 2018/04/06 (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: T-Complex ING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás tér 23.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24775283-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28204702
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28204702
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: Fényvonal Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cserzy M. u. 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13668334-2-06
Hivatalos név: Komplex-Épszer Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árvíz u. 21/a. 3/5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13382012-2-06
Hivatalos név: Nobex-2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csuka u. 9.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11989620-2-06
Hivatalos név: T-Complex ING Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás tér 23.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24775283-2-06
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:
2017/11/30 (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: 2018/04/13 (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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (5332/2018)
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: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály,
Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.)
Telefon: +36 22537296
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szauter Ákos vezérigazgató
Telefon: +36 22541300
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepho.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: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat (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: Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai működtetése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
70330000-3
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai működtetése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34440000 (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: Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai működtetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98112000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. Üzemeltetés:
1.1. Érintett létesítmény:
Székesfehérvár belterületi 8688/15 hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. szám alatt található
2619 m² hasznos alapterületű Fehérvár Civil Központ.
1.1.a) Az ingatlan legfelső, galéria szintjén lévő 87,65 m² területű helyiségek határozatlan időtartamra
térítésmentesen a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatában állnak.

1.1.b) Az ingatlan földszintjén lévő 1-10. számú helyiségek - melynek területe 273,85 m2 - 2018. január 01.
napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Echo Innovációs Műhely és az Óbudai
Egyetem, mint konzorcium - továbbiakban: Konzorcium - kizárólagos használatában kerülnek.
1.2. A Konzorcium kizárólagos használatába kerülő helyiségeken kívül az üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok az alábbiakra terjednek ki:
Épületüzemeltetés:
• a létesítmény közműdíjai és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek viselése,
• őrzés-védelmi és portaszolgálat ellátása,
• a létesítmény napi 8 órában történő nyitva tartása,
• a létesítmény leltárában szereplő eszközök átvétele, szükség esetén pótlása (a leltárban rögzített eszközök
karbantartása és a selejtezésre nem kerülő eszközök állagmegóvása)
• az üzemeltetéshez szükséges állagmegóvó beruházások elvégzése, karbantartás,
• értéknövelő beruházást a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő kifejezett, írásbeli engedélyével végezhet
előzetes költségvetési terv benyújtása mellett (A szerződés megszűnésekor a nyertes pályázó költségei
megtérítését nem követelheti.)
• a leltár szerint birtokba vett ingóságok tulajdona nem száll át a nyertes ajánlattevőre, az eszközök
értékcsökkenési leírását az ajánlatkérő végzi,
• az értékcsökkenési leírást követően, amennyiben az adott eszköz elérte a nulla értéket, a nyertes
ajánlattevő kötelezettsége pótolni az eszközt azzal, hogy azok minden ellenszolgáltatás nélkül az ajánlatkérő
tulajdonába kerülnek,
• az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás érvényességéről a nyertes ajánlattevőnek a
szerződés időtartalma alatt gondoskodnia kell,
• a létesítmény valamennyi műszaki rendszerének előírásszerű működtetése, karbantartása,
• a létesítmény működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos előírások betartása,
• a létesítmény takarítása, rendeltetésszerű állapotban tartása - beleértve a téli hóeltakarítás és síkosság
mentesítés, továbbá a keletkezett hulladék elszállítása és ártalmatlanítása
• üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzése, jelentési kötelezettség
teljesítése, mely magába foglalja a tűz- vagyon- munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályzatok, a házirend,
kulcskezelési és felvételi szabályzatok elkészítését is.
Az üzemeltető köteles azonban biztosítani a Konzorcium kizárólagos használatába kerülő helyiségek
zavartalan és rendeltetésszerű közművekkel történő ellátottságát. Amennyiben a helyiségeket érintően, ezen
kötelezettség biztosításához rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkák elvégzése válik szükségessé, úgy
azok elvégzéséről, költségeinek viseléséről az üzemeltető köteles gondoskodni.
2. Civil szervezetek működésének koordinálása (szakmai működtetés):
2.1. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan tulajdonosa 50 %-ban Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat), 50 %-ban a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó
és Hőszolgáltató Zrt (továbbiakban Széphő Zrt.). A tulajdonosok 2012. február hó első napján ingatlan
használati megállapodást kötöttek, mely rögzíti az épület egyes helyiségeinek tulajdonviszonyát illetve a
hasznosítás egyes kérdéseit. Az üzemeltetés során ezen megállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.
2.2. Az ajánlattevő a létesítményt - ide nem értve annak az 1.1.a) és 1.1. b) pontokban megjelölt helyiségeit
- jogosult hasznosítani azzal, hogy az iroda helyiségeket órában kifejezett kihasználtságának legalább
70 %-ban csak államháztartáson belüli vagy azon kívüli nonprofit szervezetek (továbbiakban együtt:
nonprofit szervezetek) részére biztosíthatja. A létesítményben irodának minősülnek a műszaki dokumentáció
mellékletét képező alaprajzon (továbbiakban: alaprajz) feltüntetett, 11-től 21-ig számozott helyiségek.
2.3. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 152/2011. (III.31.) számú határozata II. pontja alapján ingatlannyilvántartásba bejegyzett használati jog biztosításáról döntött a létesítményben a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére közfeladatai ellátásának érdekében. A használati jog alapításáról
szóló megállapodásban rögzített helyiségeket a megállapodásban meghatározott feltételekkel a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére továbbra is biztosítani szükséges.
2.4. Az ajánlattevő továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a létesítmény Önkormányzat tulajdonában
lévő 60 fős előadótermet, a SZÉPHŐ Zrt. tulajdonában lévő 60 fős előadótermet, nagytermet, folyosókat
(továbbiakban együtt: közösségi célú helyiségek) - figyelembe véve a tulajdonosok között létrejött ingatlan
használati megállapodás 5. pontjában rögzítetteket - a tulajdonosok vagy az általa megjelölt harmadik fél
részére közösségi célú események (továbbiakban: közösségi célú használat) lebonyolítása céljából - előre
egyeztetett időpontokban - havonta az ingatlan üzemidejének legalább 30%-ában, továbbá évente legalább
10 nap (24 óra/nap) ingyenesen biztosítja, a kapcsolódó költségek megfizettetése nélkül.
2.5. Az ajánlattevő továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a létesítmény Önkormányzat és a SZÉPHŐ
Zrt. tulajdonában lévő közösségi célú helyiségeit a 2.4. pontban meghatározott időtartamú igénybevételt

követően fennmaradó szabad kapacitás terhére igény esetén díj megfizetése mellett nonprofit szervezetek
által megvalósítandó közösségi célú használat céljából biztosítja.
2.6. További szolgáltatások nyújtása Ajánlattevő részéről:
• Nyertes ajánlattevő fő feladata Magyarország Kormánya által a 2014-2020 programozási időszakban
megjelenő pályázatok Civil Szervezetek számára történő benyújtásának segítése (pályázatok előkészítése,
pályázatok írása, pályázatok benyújtása és koordinálása, projektmenedzsment feladatok ellátása. További
részletek a szerződéstervezetben.)
• térítésmentes internet-használat lehetőségének biztosítása a létesítményben működő nonprofit
szervezetek számára
• évente legalább három alkalommal tematikus műhelykonferencia szervezése a civil szervezetek segítésére
• adatbázis szolgáltatások biztosítása (civil szervezetek regisztere, önkéntes fogadó szervezetek regisztere,
az 1%-ot fogadó szervezetek regisztere)
• pályázati tanácsadás civil szervezetek részére konkrét kiírásokhoz vagy zajló programokhoz kapcsolódóan
• civil szervezeteknek székhelyszolgáltatás, postai küldemények érkeztetése, átvétele
• jogi, szervezetalapítási, pénzügyi, könyvelési, szervezetfejlesztési, informatikai és önkéntességgel
kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás civil szervezetek részére
A létesítményben az ajánlattevő által nyújtott szolgáltatást saját felelősségére végzi, melyekből fakadó
anyagi, jogi következmények, esetleges kártérítési illetőleg kártalanítási igények az Önkormányzatot nem
terhelik.
A Széphő Zrt. tulajdonát képező ingatlan részek hasznosítása ingyenesen vagy ellenérték fejében
lehetséges, azzal, hogy a hasznosítás elszámolása a tulajdonos nevében történik. A jogszabályoknak
megfelelő elszámolás részletes szabályainak rögzítése az üzemeltetési szerződésben történik.
További információ a részletes dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF/hónap) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: Részajánlattétel kizárásának indoklása: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat
tétel lehetőségét. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem
lehetséges, mivel az érintett épület üzemeltetése és a szakmai tevékenység (pályázatírás, civil koordinációs
feladatok ellátása) egy helyrajzi számon található épületben történik, egy egységet képez és az ellátandó
feladatok egymáshoz kapcsolódása, egymásra épülése nem teszi lehetővé a részekre bontást. Előbbiekre
tekintettel Ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
A becsült érték "1 Ft" jelentése: ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni a becsült értéket.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 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:
17254 / 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: Fehérvári Civil Központ üzemeltetése és szakmai
működtetése
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: 2018/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fehérvári Civil Központ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 25.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: szervezes@fckkft.hu
Telefon: +3622502276
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3622502276
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23820438-2-07

A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29880000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34440000
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: Fehérvári Civil Központ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 25.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23820438-2-07
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:
(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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (6457/2018)
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: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály,
Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.) Szentgyörgyi László (FAKSZ
00329)
Telefon: +36 22537296
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
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: Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése II.
ütem
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program keretében közúti
elérhetőség fejlesztése II. ütem
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1039395000 (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: Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése II.
ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233120-6

További tárgyak:

45223300-9
45230000-8
45221243-7
45232130-2
45233252-0
45233260-9
71245000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hrsz: 7065, 7069/11, 7070,
7074/2, 7074/4,
7075, 7261, 7276, 7285/1, 7285/2, 7328, 7670/1, 7670/2, 7670/3.
További információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az építési beruházás főbb mennyiségei:
Belterületi útépítési hossz: 2279 fm
Útburkolat felülete: 20580 m2
Csapadékcsatorna vezeték építése: 2281 fm
3,11*4 m szabad keresztmetszetű aluljáró szerkezet építése: 22 m
Közvilágítási hálózat létesítése: 1279 fm

Távközlési hálózat létesítése: 1050 fm
20 kV földkábel létesítése nyomvonalhossz: 1470 fm
Térkőburkolatú járda illetve sétány építése: 7664 m2
Parkolóállások építése: 279 db
Szegélyépítés: 8140 fm
Tervezés és kivitelezés:
- Tanulmányterv alapján útépítési engedélyes terv készítése út és járdaburkolat, valamint
hozzátartozó csapadékcsatorna építésére, a tervezési terület kb. 980 m2 és a terv kivitelezése.
- Tanulmányterv alapján útépítési engedélyes terv készítése 10 szegélygépjármű elhelyezésére
alkalmas kb. 310 m2 felületű parkolóra és kivitelezése.
- EON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által elfogadott közvilágítási hálózati terv készítése egy
244 db személygépjármű parkoló területét lefedő közvilágítás kiépítéséről, és kivitelezése.
- Épülő gyalogos aluljáróhoz kapcsolódó, az útpálya alatti hosszban (12 m) a műtárgy és az aszfalt
pályaszerkezet dilatációs mozgáskülönbségének negatív hatását csillapító úszólemezek tervezése
és kivitelezése.
További információ a részletes dokumentációban található.
(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 (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 60 hónap, legkedvezőbb értéke: 120 hónap.
Csak egész hónapok ajánlhatóak meg.) 10
2 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva)
3 2.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. pontban 6
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
84 hónap) 10
4 2.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. pontban
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max.
84 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 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:
17651 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
325 / 2018 (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: 3
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: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 984878148

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1039395000
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: 15 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: aluljáró építés,
forgalomtechnika, elektromos munkák, közműépítés, talajstabilizálás, térkő-és szegélyépítési
munkálatok, optikai kábel kiváltás
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: 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
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.

Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053-4-44
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:
(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: 1.) Az eljárást megindító felhívást módosító korrigendum 2018. január 09-én
jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2018/6. számában KÉ-325/2018. számon.
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

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (5377/2018)
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: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK07130
Postai cím: Szent Vendel utca 17/a.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax: +36 22513497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(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: 7 db 7 személyes duplakabinos billenő platós 3,5 t tehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34130000-7
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 7 db 7 személyes duplakabinos billenő platós 3,5 t tehergépjármű
beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42420000 (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: 7 db 7 személyes duplakabinos billenő platós 3,5 t tehergépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34130000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 7 db 7 személyes duplakabinos billenő platós 3,5 t tehergépjármű
Műszaki követelmények:
Motor: 2,0 - 2,3 literes (min 125 LE) Euro 6
Üzemanyag: diesel
Szín: fehér
Alumínium gyári billenő plató (45 fokig hosszirányba billenés, min plató hossz. 3,2m)
Első kerék hajtás
Minimális felszereltség:
Manuális légkondicionáló
Szervokormány
Távirányítós központ zár
Vezető oldali első légzsák
Elektromos első ablakemelők
Fedélzeti számítógép
FM autórádió Bluetooth kihangosítóval
ABS
Műbőr üléskárpit
12 V-os aljzat
Az ajánlatnak magában kell foglalnia a regisztrációs adót és az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi
költséget.
Kizárólag új gépjárművel lehet ajánlatot tenni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Billenő plató kivitele (gyári kivitelű kizárólag hosszirányba billenő plató
vagy nem gyári kivitelű és/vagy több irányba billenő plató) 1
2 Műbőr kárpitozás minősége (gyári eredeti műbőr kárpitozás vagy nem gyári eredeti műbőr
kárpitozás) 0,5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár összesen (nettó Ft) / Súlyszám: 10
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: 7 db 7 személyes duplakabinos billenő platós 3,5 t
tehergépjármű 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: 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: Ugrics és Szabó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent Flórián krt. 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: jozsef.szabo@dealer.renault.hu
Telefon: +36 22510060
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22510061
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10627716-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42420000
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: Ugrics és Szabó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent Flórián krt. 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10627716-2-07
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:
2018/02/23 (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: 2018/04/03 (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

Szépművészeti Múzeum (6422/2018)
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: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: AK15593
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Krajcsik Szilvia
Telefon: +36 204397440
E-mail: szilvia.krajcsik@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 12127356
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepmuveszeti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepmuveszeti.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: múzeum
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: A szentpétervári Ermitázsban megrendezésre kerülő Munkácsy kiállítás műtárgy
szállítmányozási feladatainak ellátása
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: „A szentpétervári Ermitázsban megrendezésre kerülő Munkácsy
kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50110000 (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 szentpétervári Ermitázsban megrendezésre kerülő Munkácsy kiállítás műtárgy
szállítmányozási feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Galéria (1014 Budapest, Szent György tér
2., Budavári Palota „A-B-C-D” épület), valamint a szentpétervári Ermitázs (Palace Square, 2, SanktPeterburg, Oroszország, 190000)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „A szentpétervári Ermitázsban megrendezésre kerülő Munkácsy kiállítás
műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A 2018. április 24. - július 29. közötti időszakban megrendezésre kerülő kiállítás műtárgy szállítmányozási
feladatainak ellátása során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műtárgyaknak (65 darab) a
Magyar Nemzeti Galériából a szentpétervári Ermitázsba történő elszállítása, illetve a kiállítás zárása után
visszaszállítása.
A szállított kiállítási tárgyak összbiztosítási összege, valamint az egyedi biztosítási érték a felhívás 14.2/A.
pontban meghatározott összeget meghaladja.
A szállított műtárgyak jellemző mennyiségi adata:
• 65 db műtárgy
• összbiztosítási összeg meghaladja a 7.000.000.000.,- Ft-ot
• műtárgyak legmagasabb egyedi biztosítási értéke meghaladja a 250.000.000- Ft-ot
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
• közúti, vízi esetlegesen légi fuvarozás
• légi fuvarozás esetén a küldemény repülőig/től kísérése, felügyelete, a légi közlekedéshez kapcsolódó
reptéri adminisztratív feladatok ellátása
• műtárgyak biztonságos és sérülésmentes szállításához szükséges bérládák, csomagolóanyag és
csomagolási munka biztosítása, figyelemmel az akklimatizációra is

• fuvareszközre a műtárgyak felrakása és a lerakodás
• a teljes körű vámügyintézés
• igény esetén biztonsági kíséret biztosítása.
(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
(hónap a 2 főre összesen) 16
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 84
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: Az ár értékelési szempont részletezése:
Értékelési szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft) 80
2.Fegyveres kíséret díja (nettó Ft/óra/fő) 4
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: A szentpétervári Ermitázsban megrendezésre kerülő
Munkácsy kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása
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: 2018/04/09 (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: Hungart Logistic Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szajkó utca 5.
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13135511-2-13
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: 50110000
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: Hungart Logistic Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szajkó u. 5.
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13135511-2-13
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: 2018/04/13 (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

Szilvásvárad Község Önkormányzata (6139/2018)
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: Szilvásvárad Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07356
Postai cím: Miskolci út 1.
Város: Szilvásvárad
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3348
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szaniszló László
Telefon: +36 36816233
E-mail: info@szilvasvarad.hu
Fax: +36 36816229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szilvasvarad.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szilvasvarad.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: 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: „A Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.2.1-16HE1-2017-00001) - kivitelezés”
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 Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális
fejlesztése (TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00001) - kivitelezés”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69 800 800 (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 Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.2.1-16HE1-2017-00001) - kivitelezés”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45262700-8
45233250-6
45310000-3
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci utca 7. Hrsz.: 397
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális
fejlesztése keretében nappali ellátást biztosító intézmény kialakítása a Szilvásvárad, 3348 Szilvásvárad,
Miskolci utca 7. (Hrsz.: 397) ingatlanon.
Az épületben családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást kívánnak biztosítani, valamint idősek számára
nappali ellátást, étkezési lehetőséggel.
Tervezett főbb feladatok:
Az ingatlan teljeskörű felújítása, átalakítása:
- válaszfalak építése, áthelyezése
- tetőszerkezet építés,
- hőszigetelés,
- nyílászárók cseréje,
- épületgépészeti felújítás
- épületvillamossági felújítás
- parkolók építése
Az átalakítással érintett hasznos alapterület: összesen: 247,49 m2, térburkolat készítés ~260 m2.

Az épület észak-keleti, szolgálati lakás felé nézőoldaláról közelíthető meg a közös előtér, amiből
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat irodája (ügyféltér - 1fő) és az idősek számára biztosított
szolgáltatáshoz tartozó adminisztrációs iroda (1fő) nyílik. Ebből a helyiségből egy újabb ügyféltér (2fő) és
a vezetői iroda (1fő) nyílik. Az igazgatási helyiségcsoport után következik az idősek számára kialakított
nappali pihenő, majd a személyzeti tisztálkodási rész előtérrel, mosdóval, öltözővel és zuhanyzóval. Ezt
követi az akadálymentes/női mosdó, egy akadálymentes zuhanyzó és egy férfi mosdó, aminek az előteréből
a közös használatú mosóhelyiség nyílik. A közösségi térben 25 fő étkeztetésére, kiállítások, előadások
lebonyolítására van lehetőség. A közösségi tér az udvar felől egy új rámpán és a meglévőlépcsőn keresztül
is megközelíthető, közvetlen bejárattal is rendelkezik, így az épület használata kettéosztható, függetlenül
működtethető a két rész. Az étkezőhöz tartozó melegítőkonyha üzemi bejárata az észak-keleti oldalon
található, a fűtőhelyiség mellett. Az előtérből nyílik egy tároló és az előkészítő, majd a melegítőkonyha, amit
az étkezőtől egy lengőajtó választ el. Az étkező és a melegítőkonyha között található a mosogató helyiség.
A fűtött helyiségekben 75/55 °C hőfoklépcsőjű radiátoros fűtés kerül kialakításra, az épület HMV ellátását a
fűtőhelyiségben elhelyezett indirekt fűtésű, és elektromos vízmelegítő biztosítja.
Az épületvillamossági felújítás során új mérőből megtáplált új elosztó berendezés kerül kialakításra, a
világítás korszerűsítése során kompakt, energiatakarékos lámpatestek kerülnek beépítésre. Az épületben
kiépítésre kerül továbbá telefonos, számítógépes és kábeltévé hálózat, valamint vagyonvédelmi berendezés
is készül.
A tervezett építési tevékenység építési engedélyköteles, a jogerős építési engedély a dokumentáció
részét képezi. ÉTDR azonosító: 201700016818, Iratazonosító: IR-000179852/2017, Iktatószám: HE-02/
EOV/671-16/2017
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen
megadásra.
(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 résztvevő műszaki vezető szakember az
ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett
szakmai tapasztalata (minimum 36 hó) 15
2 Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (minimum 24 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Forint) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00001
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

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 Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ
infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00001) - kivitelezés”
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: 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: TETŐ CENTRUM’ 95 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Radnóti u. 48.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail: tetocentrum95@gmail.com
Telefon: +36 309850611
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13289043-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64 803 149

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69 800 800
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: Villanyszerelés,
Épületgépészet, Törmelékelszállítás, Nyílászárók beépítése, Felelős műszaki vezető, Bádogos
munka, Lakatosszerkezetek, Árnyékolás és berendezés
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: BAFAG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa út 12.
Város: Pétervására
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3250
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13859165-2-10
Hivatalos név: ZELE-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út felső 1.

Város: Kál
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3350
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11167026-2-10
Hivatalos név: FIX MODUL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 9. fszt. 2.
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23803048-2-05
Hivatalos név: TETŐ CENTRUM’ 95 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Radnóti u. 48.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13289043-2-10
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:
2018/03/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/11 (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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5550/2018)
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: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503811
E-mail: 'Kállai Sándor' <kallais@ph.szolnok.hu>
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
Hivatalos név: Szolnoki Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24452
Postai cím: Tiszaligeti sétány 14.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szutorisz-Szügyi Csongor
Telefon: 06/56/795-234
E-mail: csongor.szutorisz-szugyi@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/szolnok
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/szolnok
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: Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) 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: Kivitelezési munkálatok elvégzése a Szegő Gábor Általános Iskolában
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: Kivitelezési munkálatok elvégzése a Szegő Gábor Általános
Iskolában
Az elvégzendő kivitelezési munkák az alábbiak:
Szolnoki Tankerületi Központ:
Aljzat készítése (nikecel fektetés, betonozás): 23,87 m3
Meglévő parketta burkolat felújítása (csiszolás+lakkozás) 1178,80 m2
Új parketta fektetése: 306,42 m2
Tantermi lambéria falburkolat készítése 670 m2
Radiátorok leszerelése: 112 db
Új radiátorok felszerelése 112 db
Csövek festése: 2740 fm
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:
Külső vízvezeték építése
- járda bontás: 4,0 m2
- földkiemelés: 3,0 m3
Folyosói padlóburkolat készítése:
- homokfeltöltés: 8 m3
- aljzatbetonozás: 26,26 m3
- hegesztett betonacél háló: 438,02 m2
- kerámia padlóburkolat: 438,02 m2
Fentiek szerint ismertetett megbontás kizárólag a finanszírozás ajánlatkérőnkénti megbontása miatt kerül
feltüntetésre, a megvalósítás helyszíne valamennyi feladat vonatkozásában a II.2.3) pontban megjelölt
helyszín: NUTS-kód: 1 HU322 A teljesítés helye: Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Szolnok, Templom út 6.
Hrsz: 1038
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 41790657 (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: Kivitelezési munkálatok elvégzése a Szegő Gábor Általános Iskolában
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45432000-4
45430000-0
45432210-9
45262300-4
45432113-9
45442100-8
45332200-5
45111100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Szolnok, Templom út 6.
Hrsz: 1038
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kivitelezési munkálatok elvégzése a Szegő Gábor Általános Iskolában
Az elvégzendő kivitelezési munkák az alábbiak:
Szolnoki Tankerületi Központ:
Aljzat készítése (nikecel fektetés, betonozás): 23,87 m3
Meglévő parketta burkolat felújítása (csiszolás+lakkozás) 1178,80 m2
Új parketta fektetése: 306,42 m2
Tantermi lambéria falburkolat készítése 670 m2
Radiátorok leszerelése: 112 db
Új radiátorok felszerelése 112 db
Csövek festése: 2740 fm
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:
Külső vízvezeték építése
- járda bontás: 4,0 m2
- földkiemelés: 3,0 m3
Folyosói padlóburkolat készítése:
- homokfeltöltés: 8 m3
- aljzatbetonozás: 26,26 m3
- hegesztett betonacél háló: 438,02 m2
- kerámia padlóburkolat: 438,02 m2
Fentiek szerint ismertetett megbontás kizárólag a finanszírozás ajánlatkérőnkénti megbontása miatt kerül
feltüntetésre, a megvalósítás helyszíne valamennyi feladat vonatkozásában a II.2.3) pontban megjelölt
helyszín: NUTS-kód: 1 HU322 A teljesítés helye: Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Szolnok, Templom út 6.
Hrsz: 1038
(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 és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés
vonatkozásában 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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
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: 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: Bau-Komplex Építőipari Vállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piroskai út 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11263225-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42373232
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41490657
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki
vezetés MV-ÉV Épületvillamosság szakterület
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: FEDICO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kaán Károly u. 19.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12687352-2-16
Hivatalos név: Silda Group 8 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Révész u. 2/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14192838-2-41
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:
2017/12/05 (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: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (5036/2018)
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: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Nemzeti azonosítószám: AK17106
Postai cím: Nyugati utca 26. I/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földi Csaba, 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális
iroda.
Telefon: +36 52747452
E-mail: info@nyitok.hu
Fax: +36 52747451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyitok.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
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
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: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci
kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Nyitott Tanulási Központok és NYITOK
eMűhelyek számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások
beszerzése.
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) A közbeszerzés rövid ismertetése: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat
a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Nyitott Tanulási Központok
és NYITOK eMűhelyek számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési
szolgáltatások beszerzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 382250000 (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 GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci
kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Nyitott Tanulási Központok és NYITOK
eMűhelyek számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások
beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott
Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a
munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Nyitott Tanulási Központok
és NYITOK eMűhelyek számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési
szolgáltatások beszerzése az alábbiak szerint:
• 52 helyszínen, helyszínenként átlagban 962 órával számolva, összesen 50.000 teljesített kontakt óra.
Az országosan 50 településen működő Nyitott Tanulási Központok és 2 településen működő NYITOK
eMűhelyek folyamatosan mérik fel a lakosság tanulási igényeit és kompetenciafejlesztési szükségleteit,
ezek alapján határoznak meg kompetenciafejlesztési célokat, terveznek meg tanulási programokat,
valamint a célcsoportok érdeklődésének felkeltésére, tanuláshoz fűződő motivációinak megerősítésére
irányuló rendezvényeket, programokat szerveznek. Ezek alapján fogalmazódnak meg igények és konkrét
megrendelések a szolgáltató irányában tanárok, oktatók, trénerek bevonására, valamint egyéb, a felnőttek
tanulását elősegítő tevékenységek megvalósítására.

A Nyertes Ajánlattevő feladata olyan oktatási szolgáltatás nyújtása, amely a folyamatosan közvetített
igényeknek megfelelően biztosít tanári vagy tréneri kapacitásokat. Ajánlatkérő által megvalósított informális
tanulásra lehetőséget adó programok megvalósításához, vagy tanulásra való motiváláshoz kapcsolódó
tevékenységekhez és programok megvalósításához megfelelő helyi szakemberek illetve humán erőforrások
biztosítása.
A fentiekben körülírt földrajzi kiterjedtségű és változatos tartalmú oktatási szolgáltatás igényeknek megfelelő
biztosítása érdekében a Nyertes Ajánlattevő feladata még az Ajánlatkérővel az Ajánlatkérő székhelyén
személyesen heti rendszerességgel konzultáción részt venni.
A tanulási programok kiscsoportos formában (5-15 fő) valósulnak meg. A tanulási programok előre
meghatározott kompetencia célok mentén testre szabottan (kontextualizálva és a résztvevők igényeire
és szükségleteire szabva) valósulnak meg. A program célja a munkaerőpiacon azonnal használható
versenyképes tudás megszerzésére irányuló, rövid időtartamú képzések megvalósítása.
A program céljához kapcsolódóan a képzések, tanulási programok elsősorban az alábbi területeket ölelik fel:
• idegen nyelvi képzések (angol, német, orosz valamint a helyi igények alapján szerveződő további nyelvi
csoportok);
• informatikai ismeretek;
• alapozó tanulási programok a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megszerzéséhez;
• iparági irányultságú tanulási programok;
• a mindennapi élethez szükséges kompetenciák megszerzésére irányuló tanulási programok
A kiscsoportokban megvalósuló tanulási programok mellett a célcsoportok érdeklődésének felkeltése, tanulói
közösségbe történő bevonása, érzékenyítése, motiválása, illetve célzott kompetenciafejlesztése számtalan
más tevékenység formájában valósulhat meg. Ezek közé tartozik: célzott egyéni fejlesztések, tanulókörök,
műhelyek, szakmai konzultációk szervezése, klubok, önképző körök, öntevékeny csoportok létrehozása
és működtetése, ismeretterjesztő előadások megtartása, közösségi programok, események szervezése. E
tevékenységekben közreműködő szakemberek és segítők (például: műhelyvezető, klubvezető, foglalkozás
vezető, programszervező, rendezvényszervező, animátor / szabadidő szervező, közösségfejlesztő, stb.)
foglalkoztatása a közbeszerzés tárgyát képező vállalkozási szerződésen keresztül történik.
A Nyitott Tanulási Központok és a NYITOK eMűhelyek programjainak megvalósításához szükséges képzési
és egyéb tanulási lehetőséget biztosító szolgáltatások megvalósítására helyszínenként átlagosan 962
kontakt óra áll rendelkezésre. Ez összességében a NYITOK hálózat 52 helyszínén 50.000 kontakt órát
jelent. A képzésben résztvevők létszáma legalább 15.000 főt eléri és a képzés során tanúsítványt, vagy
bizonyítványt szerző résztvevők száma legalább 14.000 főt eléri.
Minden Nyitott Tanulási Központ feladata a szükségletek feltérképezése, az igények folyamatos gyűjtése
és értékelése alapján tervek készítése a tervezett programokra vonatkozóan. A tervezett programok az
Ajánlatkérő jóváhagyását követően szükséges kapacitások mozgósítására és a javasolt tanárok, oktatók,
trénerek elfogadtatására vonatkozó határidő napokban a szerződéskötéstől számítva a projekt zárásáig
minden hét első munkanapjától számítva kerül meghatározásra, mely maximum 45 nap lehet (értékelési
szempont)
Az elfogadást követően a Nyertes Ajánlattevő feladata a közreműködő szakemberek vagy segítők megfelelő
tájékoztatása, szerződtetése, a szükséges tanári kapacitások megfelelő helyen, időben és minőségben
való megjelenésének biztosítása valamint a feladatteljesítés nyomon követése. A Nyertes Ajánlattevőnek
elő kell segítenie, hogy a tanulási programok és egyéb rendezvények színvonalasan, a helyi igényeknek
és szükségleteknek megfelelően, valamint a NYITOK-hálózat alapelveivel és szakmai filozófiájával
összhangban valósuljanak meg.
A Nyitott Tanulási Központok hálózata által képviselt felnőtt-tanulási koncepció olyan szakemberek és
segítők közreműködését feltételezi, akik:
• megfelelnek a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet előírásainak;
• ismerik a felnőttkori tanulás sajátosságait;
• értik a felnőttek tanulással kapcsolatos fenntartásaikat, aggályaikat;
• értően tudnak közeledni a tanulási nehézségekhez;
• többfajta tanulási módszert tudnak használni;
• képesek a felnőtteket bevonni az aktív ismeret elsajátításba;
• sikeresen tudják motiválni a résztvevőket.
A felsorolt kompetenciák meglétét a tanárok kiválasztásánál szempontként a Nyertes Ajánlattevőnek
figyelembe kell venni.
A kiemelt program biztosítja 150 tanár felkészítését a programban való részvételre és a Nyitott Tanulási
Központokkal és a NYITOK eMűhelyekkel való együttműködésre 3x1 napos felkészítő program
keretében, amely a felkészítő programot kidolgozó és megvalósító Szakmai Tanácsadó Munkacsoporttal
együttműködve és vele koordinálva valósul meg.

A Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a kompetenciafejlesztő tanárok felkészítő programba való bevonását
és a felkészítő programon való részvétel teljesítését, valamint a Szakmai Tanácsadó Munkacsoporttal
való rugalmas együttműködést. A 150 személy 3x1 alkalommal történő felkészítő program során Nyertes
Ajánlattevő köteles gondoskodni a személyek útiköltség térítéséről, melyet az ajánlati árnak tartalmaznia
kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan
szakemberrel, aki rendelkezik összesen legalább 25.000 óra 20
2 Az Ajánlatkérő jóváhagyását követően szükséges kapacitások mozgósítására és a javasolt
tanárok, oktatók, trénerek elfogadtatására vonatkozó határidő napokban a szerződéskötéstől
számítva 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Bruttó ajánlati ár, a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi
adóról 85.§ (2) alapján a szolgáltatás mentes az ÁFA alól (HUF/tanítási óra) / Súlyszám: 75
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: A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok
hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 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:
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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: 2018/03/12 (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: OKTÁV-RÁCIÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Török Bálint u. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10377167-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 385000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 382250000
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: OKTÁV-RÁCIÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Török Bálint u. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10377167-2-09
Hivatalos név: SKC-Development Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 93-99., A lház, fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284423-2-41
Hivatalos név: OKTKER-NODUS Kiadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 12.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11327419-2-19
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 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

Tiszabercel Község Önkormányzata (5480/2018)
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: Tiszabercel Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK10486
Postai cím: Fő utca 40.
Város: Tiszabercel
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4474
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Zsolt
Telefon: 42/204-606
E-mail: jegyzo@tiszabercel.hu
Fax: +36 42204606
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszabercel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszabercel.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: 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: Vállalkozási szerződés - Egészségház 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: Vállalkozási szerződés - Egészségház felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26147429 (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 - Egészségház felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4474 Tiszabercel, Vásártér u. 8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A projekt részeként megújul a külső homlokzat, 15 cm vastag
hőszigetelő rendszert kap 230 m2 felületen. és 10 cm lábazati szigetelést kap 28 m2 felületen.
Új korszerű nyílászárókra cseréljük a meglévő nyílászárókat. (28 db)
A tetőtéri szerkezetkész épületrészt teljes egészében felújítjuk, aminek a része a tetőtéri szigetelés,
gépészeti villamos rendszer kiépítése, burkolások festések, beltéri nyílászárók és válaszfalak építése. (nettó
155 burkolt m2).
Az épületre 5kVA napelemes rendszer kerül kiépítésre.
Az épület körül térkőből új járda készül. (20m2).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljes körű jótállás időtartama (min. 36 hó, max. 60 hó) (hónap) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (min. 0-max.5 fő) (fő) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011
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 - Egészségház 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: 2018/03/27 (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: Lompix Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. utca 16.
Város: Tiszabercel
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4474
Ország: HU
E-mail: lompix@freemail.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14428052-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26524358
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26147429
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: Gépészeti szerelési
munkálatok, elektromos szerelés
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: Lompix Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. utca 16.
Város: Tiszabercel
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4474
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14428052-2-15
Hivatalos név: Nyír-SL Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Belső krt. 47/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14687530-2-15
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:
2018/01/25 (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
x Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Újhartyán Város Önkormányzata (6110/2018)
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: Újhartyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19507
Postai cím: Fő út 21
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2367
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax: +36 29372025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujhartyan.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: Ipari Park fejlesztése, Japánfasor 1102/4 hrsz-ú terület közműellátása (út, víz-szennyvíz)
kivitelezése”
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: Ipari Park fejlesztése, Japánfasor 1102/4 hrsz-ú terület
közműellátása (út, víz-szennyvíz) kivitelezése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48844358 (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: útépítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Újhartyán, Ipari park, Japánfasor
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. Irtás, föld- és sziklamunka
cserjézés, tereprendezés 475 m2
Bevágási szelvény bővítése 5 km-ig mozgatva elterítve 932 m3
burkolat bontás 37 m2
útpadka rendezés 380 fm
szikkasztó árok építés 355 fm
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése
20 cm vtg. Ckt burkolat készÍtése 300,26 m3
25 cm vtg. homokos kavics 394,90 m3
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC-11 F j. aszfaltból 4 cm vtg.-ban 57,86 m3
Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-22 F j. aszfaltból 10 cm vtg.-ban 146,22 m3
68. Útpályatartozékok készítése
Kresz táblák kihelyezése 2-2 bilincskészlettel 0 db
Kresz táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal 0 db
burkolati jel festés 22,8 m2
építés alatti forgalomkorlátozás 1 db
További részletek a műszaki leírásban, a terveken (adott esetben) és a költségvetésben.
Mind a költségvetésben, mind a műszaki elírásban esetelegesen megjelenő konkrét gyártmányok
megjelenése, a minőségi szint meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő az azokkal azonos műszaki és
technikai paraméterekkel rendelkező elemeket 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 jótállás 15
2 Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő
építőanyagok legalább 50%-a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik a kivitelezés
helyszínére? [igen 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-1.2.2-15-00015 kódszámú, ipari park fejlesztése
II.2.9) További információ:
II.2.1) Elnevezés: vízépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Újhartyán, Ipari park, Japánfasor
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - vízellátás
A terv szerint létesül összesen 293,40 fm D 160 KPE cső, 10 bar nyomásállósággal, SDR 17
falvastagsággal, a meglévő tűzcsapot követő D 160 KPE csonk és a 1102/4 hrsz. ingatlan határvonala
között, teljes hosszban a V-2-1-0 jelű vezeték.
A 1102/3 és 1102/4 hrsz-ú ingatlanok belső vezetékhálózatának tervezése folyamatban van, a csatlakozási
pont helyszínrajzilag és magasságilag egyeztetésre került. A beruházó által igényelt 100 m³/d, illetve 20 m³/h
óracsúcs mennyiség, valamint a szükséges tüzivíz mennyiség a meglévő és tervezett hálózatról biztosítható.
Tekintettel az 1. pontban már ismertetett tényre, miszerint a létesítmény a jövőben kizárólag a 1102/3
és 1102/4 ingatlanok egyetlen felhasználóját szolgálja, a tervezett vezeték bekötővezetékként üzemel.
Üzemeltetője a településen a közterületi vízhálózatot üzemeltető DAKÖV Kft.
A meglévő csatlakozási ponttól 289,80 fm az ingatlanhatárral párhuzamosan épül. A vezeték itt ágazik el a
telekhatári csatlakozási pont, valamint az NA 100 lezáró végtűzcsap felé.
A vezeték takarási mélysége egységesen 1,50 m. Ágyazását a csatolt részletrajz szerint kell kialakítani.
A vízvezeték teljes hosszon homokos kavics ágyazatban építendő, a csőágyazat készítésénél a gyártó
előírásait be kell tartani. A csőzónában, illetve az ágyazatként felhasználható építőanyagokkal szemben
támasztott követelményeket az MSz EN 1610 írja elő. Az elemek kötése tompa- és elektrofúziós
hegesztéssel valamint szorítógyűrűs és karimás idomokkal történhet. A hálózat szakaszolását két db
földalatti tolózár biztosítja.
A tervezett csomópontokról csomóponti részletrajzok készültek.
- szennyvízcsatornázás
A geodéziai viszonyok, valamint a befogadó mélysége alapján a területen a gravitációs elvezetés
közterületen biztosítható. A terv szerint létesül összesen 240,50 fm SN 8 merevségű Ø 200/KG-PVC cső,
gumigyűrűs illesztéssel, a meglévő M2 jelű Ø 1000 mm akna, és a 1102/4 hrsz. ingatlan határvonala között,
teljes hosszban az Sz-2-1-0 jelű vezeték. A befogadó csatorna mérete szintén Ø 200/KG-PVC, átlagos
esése a Ø 315/KG-PVC-re történő bővítésig tartó szakaszon 3 ‰.
A 1102/3 és 1102/4 hrsz-ú ingatlanok belső vezetékhálózatának tervezése folyamatban van, a közterületi
gravitációs elvezetés, valamint a csatlakozási pont helyszínrajzilag és magasságilag egyeztetésre került.
A beruházó által kibocsájtott 105 m³/d, illetve 20 m³/h óracsúcs mennyiséget a 2 ‰ esésű vezeték
biztonsággal képes elvezetni. Kapacitás 17,5 l/s, azaz 63 m³/h. A maximális vízsebesség jelzett esés esetén
0,56 m/s.

Tekintettel az 1. pontban már ismertetett tényre, miszerint a létesítmény a jövőben kizárólag a 1102/3
és 1102/4 ingatlanok egyetlen felhasználóját szolgálja, a tervezett vezeték bekötővezetékként üzemel.
Üzemeltetője a településen a közterületi szennyvízhálózatot üzemeltető DAKÖV Kft.
A csatorna üzemének fenntartása céljából öt db akna épül, melyek közül a 21, 23 és 25 jelű szabvány, teljes
mélységében Ø 1000 mm méretű akna, míg a 22 és 24 jelű Ø 200 mm tisztítóidom. Az aknák mélysége 2,18
m - 2,53 m közötti, a telekhatár előtti fordítóakna mélysége 2,38 m. Az aknatávolság egy kivételével 50,00
m, a 24 - 25 jelű aknák közötti távolság 36,20 m. Az elemkiosztást és az egységesen öntöttvas fedlapok
javasolt teherbírását az 1. sz. melléklet - Csatorna aknák kimutatása - tartalmazza.
A vezeték ágyazását a csatolt részletrajz szerint kell kialakítani. A csatorna teljes hosszon homokos kavics
ágyazatban építendő, a csőágyazat készítésénél a gyártó előírásait be kell tartani. A csőzónában, illetve az
ágyazatként felhasználható építőanyagokkal szemben támasztott követelményeket az MSz EN 1610 írja elő.
Gazdasági megfontolások alapján, valamint az esetlegesen később létesülő egyéb közművek helyének
biztosítása érdekében a víz- és szennyvízvezeték közös munkaárokban kerül lefektetésre. Ennek
kialakítását az SzR-23 sz. részletrajz tartalmazza. A 70 cm-es tengelytávolság biztosítja a vízvezeték és
szennyvízaknák ütközésének elkerülését.
Az aknák előregyártott elemeinek illesztéseinél egyrétegű, 5 mm vastagságú vakolat szükséges. A
tisztítóaknákba 35 cm-ként, az elmenő oldalra műanyag bevonatú acél aknahágcsókat kell beépíteni,
belógásuk 12 cm. Földburkolat esetén a fedlap köré a SzR-21 sz. részletrajznak megfelelő betongallér
építendő.
További részletek a műszaki leírásban, a terveken (adott esetben) és a költségvetésben.
Mind a költségvetésben, mind a műszaki elírásban esetelegesen megjelenő konkrét gyártmányok
megjelenése, a minőségi szint meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő az azokkal azonos műszaki és
technikai paraméterekkel rendelkező elemeket 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 jótállás 15
2 Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő
építőanyagok legalább 50%-a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik a kivitelezés
helyszínére? [igen 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-1.2.2-15-00015 kódszámú, ipari park fejlesztése
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: útépítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/03 (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: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30444150

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32878136
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: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13
Hivatalos név: Surmanbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 9.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU1

Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14406131-2-13
Hivatalos név: Darus Fuvar Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határ u. 19.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23936052-2-13
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: vízépítés
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: 2018/04/03 (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: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13305070
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15966222
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: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13
Hivatalos név: Surmanbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 9.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14406131-2-13
Hivatalos név: Darus Fuvar Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határ u. 19.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23936052-2-13
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:
2018/03/19 (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: 2018/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Újhartyán Város Önkormányzata (6112/2018)
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: Újhartyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19507
Postai cím: Fő út 21
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2367
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax: +36 29372025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujhartyan.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: Újhartyán Ipari Park csapadékvíz kezelés
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: Újhartyán Ipari Park csapadékvíz kezelés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 71544200 (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: Újhartyán Ipari Park csapadékvíz kezelés
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: HU1 A teljesítés helye: : Újhartyán, Ipari park 1102/3, 1102/4, 1100/19, 067/20 hrsz.
ingatlanok (telekalakítást követően 1108 hrsz. ingatlan)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: a csapadékvíz átadása két ponton történik:
Az 1. pontban megadott csatlakozás telekhatáránál a telken belüli csapadékvizeket 117,50 mBf folyásfenék
szinten szükséges fogadni. A befogadó rendszer ennél mélyebb lesz, mely az aktualizált csapadékvíz
számítás során kiszámolt csapadékvíz mennyiség 38 %-át képes befogadni anélkül, hogy a telken kívüli
rendszerből visszaduzzadjon a csapadékvíz telekhatáron belülre.
Az 2. pontban megadott csatlakozás telekhatáránál a telken belüli csapadékvizeket 118,00 mBf folyásfenék
szinten szükséges fogadni. A befogadó rendszer ennél mélyebb lesz, mely az aktualizált csapadékvíz
számítás során kiszámolt csapadékvíz mennyiség 62%-át képes befogadni anélkül, hogy a telken kívüli
rendszerből visszaduzzadjon a csapadékvíz telekhatáron belülre.
A belső tervező által a tervezés során megadott kivezetett csapadékmennyiség összesen 4,09 m³/s,
melynek 38 %-a, 1560 l/s az 1. csatlakozási ponton, 62 %-a, 2530 l/s a 2. csatlakozási ponton kerül
kivezetésre. A megadott adatok alapján a mértékadó mennyiség számítása 4 éves gyakoriságú, 10 perces
időtartamú csapadék figyelembevételével történt. Ennek intenzitása 270 l/sha.
Fenti adatok alapján a szükséges hasznos tározó térfogat:
- 1. csatlakozási pont: (117,50 mBf alatt) 1560 x 600 s = 936 m³
- 2. csatlakozási pont: (118,00 mBf alatt) 2530 x 600 s = 1518 m³
A biztonság kedvéért megvizsgáltuk a 4 éves gyakoriságú, 60 perces időtartamú terheléshez szükséges
tározó térfogatot is. Ez esetben az intenzitás 72 l/sha:
- 1. csatlakozási pont: (117,50 mBf alatt) 1560 / 270 x 72 x 3600 s = 1497 m³
- 2. csatlakozási pont: (118,00 mBf alatt) 2530 /270 x 72 x 3600 s = 2428 m³
A tervezés időszakában a belső tervező által szolgáltatott szöveges leírás alapján az 1-es csatlakozási
pontban földmedrű árokkal vezetik ki a csapadékvizet az átadási pontig, melynek szintje 117,50 mBf,

míg a 2-es csatlakozási pontban 2 db 1,0 m átmérőjű csövet adnak át a telekhatáron 118,00 mBf szinten,
illetve egy rendszerürítő D160 KPE nyomott vezetéket adnak át. A tervezett létesítmények fentiek
figyelembevételével kerültek megtervezésre.
További részletek a műszaki leírásban, a terveken (adott esetben) és a költségvetésben.
Mind a költségvetésben, mind a műszaki elírásban esetelegesen megjelenő konkrét gyártmányok
megjelenése, a minőségi szint meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő az azokkal azonos műszaki és
technikai paraméterekkel rendelkező elemeket 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 jótállás 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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: kiviteli 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: 2018/04/03 (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: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70458600
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71544200
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: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13
Hivatalos név: Szikla Trans Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 1/c
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22923624-2-13
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:
2018/03/19 (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: 2018/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (5799/2018)
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: 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.
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
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: (PTS-191) emeltszintű kardiológiai ultrahangkészülék beszerzése
(EFOP-2.2.20-17-2017-00017)
Hivatkozási szám: PTS-191
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112200-0
II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: a közbeszerzés tárgya:
emeltszintű kardiológiai ultrahangkészülék beszerzése lineáris, Phased array TTE és Phased array 2D TEE
vizsgáló fejekkel
A szállítandó berendezéssel kapcsolatos követelmények részletes meghatározását a műszaki leírás
tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag új készüléket ajánlhat meg új vizsgáló fejekkel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34200000 (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: (PTS-191) emeltszintű kardiológiai ultrahangkészülék beszerzése
(EFOP-2.2.20-17-2017-00017)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Balatonfüredi Egészségügyi Központja, 8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db emeltszintű kardiológiai ultrahangkészülék beszerzése lineáris,
Phased array TTE és Phased array 2D TEE vizsgáló fejekkel
(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. Vizsgálati paraméterek - B-mód maximális képváltási frekvencia (kép/
mp, előny a nagyobb, min. 1000 kép/mp, max. 1500 kép/mp) 3
2 3. Vizsgálati paraméterek - Color Doppler mód maximális képváltási frekvencia (kép/mp, előny a
nagyobb, min. 500 kép/mp, max. 600 kép/mp) 3
3 4. Phased array vizsgálófej TTE - Látószög (fok, előny a nagyobb, min. 90 fok, max. 120 fok) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft, előny a kisebb) / Súlyszám:
91
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-2.2.20-17-2017-00017
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: (PTS-191) emeltszintű kardiológiai ultrahangkészülék
beszerzése (EFOP-2.2.20-17-2017-00017)
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: 2018/04/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor utca 63.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24132880-2-07
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: 34200000
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: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor utca 63.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24132880-2-07
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975-2-41
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:
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: 2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szentgotthárd Város Önkormányzata (5948/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Koncessziós hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07283
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.
Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Doncsecz András
Telefon: +3694553014
E-mail: andras@szentgotthard.hu
Fax: +3694553055
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentgotthard.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: www.kozbeszerzes.hu (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz 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. Biró Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Biró Judit
Telefon: +36 17800164
E-mail: drbirojudit@t-online.hu
Fax: +36 17995270
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szentgotthárd
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.

Város: Szentgotthárd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9970
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Doncsecz Andras
Telefon: +3694553014
E-mail: andras@szentgotthard.hu
Fax: +3694553055
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentgotthard.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
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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: Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakításra
kerülő 202 fős 54 szobás munkásszállás üzemeltetése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98341100-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
• a létesítmény közműdíjai és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek viselése
• őrzés-védelmi és portaszolgálat ellátása

• a létesítmény napi 24 órában a hét 7 napján történő nyitva tartása
• a létesítmény leltárában szereplő eszközök átvétele, szükség esetén pótlása (a leltárban rögzített eszközök
karbantartása és a selejtezésre nem kerülő eszközök állagmegóvása)
• az üzemeltetéshez szükséges állagmegóvó beruházások elvégzése, karbantartás
• 173/2003. (X.28.) Kormány rendeletben előírtak betartása.
II.1.5)
A teljes becsült érték: Pénznem:
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt határőr laktanya épületében kialakításra kerülő 202 fős 54
szobás munkásszállás üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98341100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Szentgotthárd
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
• • a létesítmény közműdíjai és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek viselése
• őrzés-védelmi és portaszolgálat ellátása
• a létesítmény napi 24 órában a hét 7 napján történő nyitva tartása
• a létesítmény leltárában szereplő eszközök átvétele, szükség esetén pótlása (a leltárban rögzített eszközök
karbantartása és a selejtezésre nem kerülő eszközök állagmegóvása)
• az üzemeltetéshez szükséges állagmegóvó beruházások elvégzése, karbantartás
• 173/2003. (X.28.) Kormány rendeletben előírtak betartása;
A fenti feladatokat részletesen az üzemeltetési szerződés, illetve annak 1. számú mellékletében szereplő
szakmai specifikáció tartalmazza.
(az építési vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 A munkásszálló bérlői részére szállítás biztosítása a
munkahely és a szálló között / Súlyszám 10
2 Az alkalmasság igazolásában részt vevő szakemberek 3 évet meghaladó többlettapasztalata /
Súlyszám: 15
Költség szempont – Megnevezés:
x Ár szempont – Megnevezés: 1 Egyszeri egyösszegű díj (koncessziós díj) /Súlyszám: 60
2 Koncessziós díj negyedévente (koncessziós díj) / Súlyszám: 15
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2033/11/30 (éééé/hh/nn)
II.2.8) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.9) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.10) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2)
bekezdése, 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolni.
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó,
valamennyi bankszámlájával kapcsolatos, a felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapra
vonatkozó nyilatkozata az alábbi tartalommal attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• a bankszámla száma,
• a számla technikai jellegű számla-e vagy sem,
• a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
• volt-e sorban állás a vizsgált időszakban, ha igen hány napig.
• jelenleg van-e bírósági végrehajtás a számlával szemben
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek 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.
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 a az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevőaz alkalmassági követelmény vonatkozásában
más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására
köteles a az ajánlatban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások
benyújtására. /2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó
sorba állítás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. számú rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontja alapján
csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek - a megnevezését, képzettségét, szakmai tapasztalatát ismertetését.
Be kell nyújtani a szakemberek szakmai önéletrajzát, képzettséget, végzettséget igazoló
dokumentumok másolatát, , továbbá a szakemberek nyilatkozatát a rendelkezésre állásról.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a ajánlattevő
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági

követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ebben az esetben 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.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére rendelkezésre állására 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 ajánlattevő és - amennyiben a részvételre jelentkező az alkalmassági követelmény
vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelménynek való megfelelés
igazolására köteles az ajánlatban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
legalább 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 3 éves gyakorlattal
rendelkezik létesítményüzemeltetési feladatok ellátásában.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió
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 A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával kerül lefolytatásra.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.2) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
Ajánlatkérő a részszempontok tekintetében a pontszámot az arányosítás módszerével határozza meg, ahol
a
legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső
ponthatár) adja, a

többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat.
Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.3 ) További információk:
1.) Ajánlatkérő egyszakaszos tárgyalásos eljárást folytat.
2.) Ajánlatkérő az eljárásban tárgyalást tart, az alábbi szabályokkal:
Ajánlatkérő a koncessziós díj (ajánlati ár) és a szerződéses feltételek vonatkozásában fog tárgyalni. Az
ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart.
Ajánlattevőnként külön-külön tárgyal, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében.
Ajánlattevők egy alkalommal módosíthatják ajánlatukat, melyet a tárgyaláson az ajánlatkérő a
jegyzőkönyvben rögzít.
Az ajánlat módosítása nem kötelező, azonban, ha módosítani kívánja az ajánlattevő csak a korábbi
megajánlásához képest kedvezőbb ajánlat tehető.
Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, amennyiben az módosításra került, ha nem módosítja, vagy a
tárgyaláson nem jelenik meg ajánlattevő, akkor a benyújtott ajánlatra.
Ajánlatkérő a tárgyalást az utolsó ajánlattevővel folytatott tárgyalás befejezését követően zárja le.
Az első tárgyalás időpontja: 2018.május 28. 12:00 óra
3.) Valamennyi ajánlattevőnek az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok
fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi
ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
4.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt a www.kozbeszerzes.hu oldalon teljes terjedelemben,
térítésmentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás közzétételének
napjától. A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban
való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus
úton el kell érnie, le kell töltenie. A dokumentáció letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt
regisztrációs lap szolgál, amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a
gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és
email címét.
A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell
küldeni: Dr. Biró Ügyvédi Iroda
Telefon: +36 17800164
Fax: +36 17995270
E-mail (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailben):
drbirojudit@t-online.hu
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta előtti
megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó
eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt érdeklődő gazdasági
szereplőnek. (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között megtalálható.)
A kitöltött és aláírt regisztrációs lap ajánlatkérőnek történő megküldése az ajánlatbenyújtásának feltétele.
5.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
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 a ajánlattételi
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében
az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró
okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
6.) A nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - biztosítást kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a tárgyi szerződésre (vagyis a tárgyi szerződés megnevezése szerepeljen
a kötvényben). Mértéke: min. 15.000.000, Ft / káresemény, és min. 60.000.000,- Ft / éves kártérítési limit.

A Biztosítás benyújtásának határideje:
(a) a biztosítás megkötésének igazolása jelen szerződés aláírásával egyidőben
(b) a vonatkozó kötvények jelen szerződés aláírásától számított 30 nap.
A nyertes ajánlattevő köteles - külön felszólítás nélkül - az ajánlatkérő Megrendelő felé írásban igazolni azt
is, hogy a díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, legkésőbb a következő díj megfizetésére
előírt határidő lejártáig. A díjfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy ezek az ajánlatkérő
Megrendelő felé való írásbeli igazolásának esetleges elmaradása a nyertes ajánlattevő részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül.
7.) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint arra vonatkozóan,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
8.) Felolvasólap: A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell csatolnia,
melyben fel kell tüntetni - többek között a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
9.) Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik,
az ajánlatban meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági
követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági
minimumkövetelményt - feltüntetve az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény eljárást megindító
felhívásban meghatározott pontos számát és betűjelét - melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.
10.) Az ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési
jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes
bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az
ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a
cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolandó.
Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési
eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges
tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
11.) Az ajánlattevőnek az ajánlatát egy eredeti papír alapú példányban (zárt, sértetlen csomagolásban),
valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus (CD vagy DVD) példányban jelszó
nélkül olvasható, de nem módosítható pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani az
eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton. (A postán feladott
ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételihatáridőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből,
elirányításából vagy postázási késedeleméből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.)
Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő
értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt
módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti a jelentkezésnek
a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Amennyiben a papír alapú eredeti és az
elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány
szerint kerül értékelésre.
Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni: „Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. hrsz.-ú volt
határőr laktanya épületében kialakításra kerülő 202 fős 54 szobás munkásszállás üzemeltetése” „Az
ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!”
Az ajánlattételihatáridő lejártát követően érkezett ajánlatot az ajánlatkérő az ajánlattevő személyének
megállapítása céljából felbontja, a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel,
melyet az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküld.
12.) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik
- egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
13.) Az ajánlat munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken 8:00 és 13:00 óra
között, az ajánlattételihatáridő napján 8:00 óra és az ajánlattételhatárideje között nyújthatók be. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételihatáridőig sor kerül.

14.) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
15.) Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok jellegük, összetettségük, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek,
amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. Valamennyi feladat egyként való kezelése a
célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő
részére, ebből eredően a részajánlatokra bontása nem biztosítható.
16.) A hiánypótlás lehetőségét az ajánlatkérő az ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja.
Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő a
az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
17.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása benyújtását. Az ajánlatkérő az ajánlattevő általi
felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az eljárásban, az ajánlatok bírálata során
a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven
készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.
18.) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő középeurópai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
19.) Az ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott adatok, értékek magyar
forintra történő átszámításánál az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. A számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján
(ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon) érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett
devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza az Ajánlatkérő. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező saját nemzeti bankja (központi bankja)
által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított
EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
20.) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az
alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P pont
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: MSZ pont
21.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel
esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást,
melyben meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk.
22.) 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.
23.) Az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban,
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet
is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő
üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) alpontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha a
44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő
nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3)
bekezdésében rögzítetteket.
24.) Ajánlatérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelenban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját.

25.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott „kezdés időpontja” jelen
közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
26.) A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő köteles a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által
kiközvetített legalább 11 fő (11 fő napi 8 órában foglalkoztatott) személyt folyamatosan alkalmazni éves
átlagos statisztikai állományi létszámként.
27.) A nyertes ajánlattevő köteles a munkásszállás hasznosítása érdekében bérleti szerződést kötni a
hasznosításban érintett munkaadókkal.
28.) Az eljárásra és az ajánlatok elbírálására vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
29.) Az eljárás befejezésének indikatív időpontja: 2018. június 30.
30.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (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
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (6633/2018)
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: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: 06-1-202-5458
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: 06-1-202-5458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.esztergomi-ersekseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Reménység Katolikus Általános Iskola részleges emeletráépítése
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:
Az iskolának további tantermekre van szüksége, a telek túlzott beépítettsége miatt, ez részleges
emeletráépítéssel oldható meg. Az új emeletrész a főépület bejárati fejrésze fölött kerül kialakításra,
a meglévő lépcsőház továbbvezetésével. A meglévő fedélszerkezet ezen a területen elbontásra
kerül miután a fa födém vasbeton födémmel megerősítésre került.
Az eredeti magastető hajlásszöge 37 fokos, a ráépítés fölé tervezett magastető dőlésszögét
lecsökkentettük 25 fokra, hogy minél kisebb legyen a kihasználhatatlan padlástér.
Az új emeletrészen 5 db tantermet és hozzájuk tartozó vizesblokkot hozunk létre.
Az udvari épületszárny pincéjének nedves falait szárítóvakolattal látjuk el, így az iskola számára
további tárolási lehetőségeket alakítunk ki.
A program része továbbá egy új egységes megjelenésű, acélszerkezetű fedett átjáró kialakítása a
főépület és az udvari épületszárny között.
Fő pontokba szedve az elvégzendő feladatok:
Bontási feladatok
Kémények visszabontása a fa födém felső síkjáig.
- Padlástérben lévő feltöltés, padlóburkoló tégla visszabontása
- Faanyagvédelmi szakvélemény szerinti 2 db fa gerenda javítása és környezetükben lévő
deszkaborítás cseréje. Lásd: meglévő padlástéri alaprajzon
- Meglévő, jó állapotban lévő fedélszék elemek (szarufák, kötőgerendák, szelemenek stb)
roncsolásmentesen történő kibontása és a Megrendelővel egyeztetett módon az építési helyszínen
deponálni kell.
- A tervezéssel érintett fedélszék cserép fedését - a statikus tervezővel egyeztetve - a meglévő,
megmaradó padlástérbe kell bedeponálni , hogy az építés során a könnyebb, gyorsabb
visszarakhatóság végett.

- Tervezéssel érintett épületrész teljes tetőszerkezetének elbontása
- Lépcsőház fölötti fa födém elbontása a ráépítést /új tetőszerkezet, belső munkák elkészültét, kivéve
felületképzési munkákat stb/ követően, tanítási szünetben.
Építési munkák:
- A padlástéri fa födém acél szerkezettel történő megerősítése. Acél keretek elhelyezése, melyhez a
fa gerendákat fel kell kötni.
- Mivel az iskolai tanítási idő alatt kell megkezdeni a kivitelezést, ezért a födém megerősítését
követően vízszigeteljük az elkészült mon. vb. lemezt a felálló térdfalaival együtt, ezt követően
bontható el a tetőhéjazat és tetőszerkezet.
- Födém megerősítés megszilárdulást követően az ideiglenes acél szerkezet elbontása.
- Ráépítés teljes vasbeton szerkezetének megépítése
- Tető rétegrendek beépítése, födém rétegrendek elkészítése
- Termek között 25 cm vtg. PTH hanggátló falazat, vagy a tartószerkezeti vb. fal készül, vizes
blokk leválasztása 10 cm vtg. PTH válaszfal elemből készül. A vizesblokk gépészeti vezetékeinek
szerelőfal készül, valamint a WC fülkék lehatárolására előregyártott szerelt válaszfal készül.
- A megmaradó padlásteret a tervezett beépítésből lehet megközelíteni egy tűzgátló, hőszigetelt
ajtón keresztül. Az ajtó egy nagyobb nyílásba lesz beépítva, melyet egyenlőre 15 cm vtg Ytong
classic falazattal kell kitölteni. Ez a tervezett nyílás ad lehetőséget a távlati bővítés átjárására.
- Az emeletráépítés és a lépcsőház homlokzati felületei kapnak hőszigetelő homlokzati vakolatot. A
homlokzati hőszigetelés többféle típusú anyagból készül. A nyílászárók körül, valamint a párkánynál
szálas hőszigetelést kell alkalmazni, a többi felületen EPS hőszigetelés készül. Homlokzati vakolat
színét lásd homlokzati terveken.
- A műanyag nyílászárókat a meglévő szintek rizalitjaihoz igazítva helyeztük el, ezáltal a nyílászárók
közötti falszakaszok az új szinten is rizalitként jelennek meg. A nyílászárók francia erkélyként
jelennek meg, eléjük lakatos szerkezetű korlát készül, ezzel biztosítva a nyílászárók kellő mértékű
bevilágítását, valamint a homlokzati
arányok megtartását. A lépcsőház természetes megvilágításának biztosítására a kellő nagyságú
nyílászárók lettek betervezve, mely fény a zárt közlekedőnek is biztosít megvilágítást a nagy felületű
teli üvegezésű nyílászárón keresztül.
- A tetőfedés az udvari épületszárny és tornaterem fedésével egyezően, Tondach kékes
egyenesvágású, csornai hornyolt egyenes / téglavörös alapcserép. Ha a meglévő cserép nem lenne
elég a visszahelyezendő felületre, abban az esetben a kezdő 3 alsó sorba kell elhelyezni az újonnan
beszerzett meglévővel azonos színű és formájú, típusú cserepet
- A lépcsőházat az új szint magasságáig megemeltük, az új lépcsőkarokat felvezettük az új emeleti
szintre. A korlátok a meglévő mintájára készülnek. A lépcsőház tetőfedés korcolt fémlemez fedés,
antracit színben (RAL 7016).
- A két épületszárny között új, acél szerkezetű fedett közlekedő kialakítása a tervezettek szerint.
Az udvari szárny pincéjében a falfelületek nedvesek, a falak kiszárítására a Kerakoll cég Biocalce
szárító vakolatát alkalmazzuk.
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:
5102 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV. . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/05/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:15 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/05/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:15 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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

Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (6737/2018)
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: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosítószám: AK21872
Postai cím: Salgótarjáni út 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György, MTK Kiemelt Beruházások Projekt Igazgató
Telefon: +36 302780886
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: AZ MTK LANTOS MIHÁLY SPORTTELEPÉN ÚJ FUTÓFOLYOSÓ ÉS ATLÉTIKAI
EDZŐCSARNOK ÉPÍTÉSE
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:
AZ MTK LANTOS MIHÁLY SPORTTELEPÉN ÚJ FUTÓFOLYOSÓ ÉS ATLÉTIKAI EDZŐCSARNOK
ÉPÍTÉSE
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:
5191 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:

A következő helyett:
A 31267/137 helyrajzi számú telek déli (Rákospatak u. felőli) részén egy földszintes öltözőépület
található melynek keleti oldalához építve egy nagyobb belmagasságú, galériázott vívócsarnok áll. Az
öltöző az 1950-es ’60-as években épült, a vívócsarnok pedig az 1980-as években.
Az épületektől északra a szabadtéri sportpályák találhatók.
Jelen eljárás keretében egy új atlétikai edzőcsarnok és futófolyosó megvalósítására kerül sor, oly
módon, hogy a régi öltözőépület részleges bontására is sor kerül (a régi öltözők részleges bontása
nem része jelen közbeszerzési eljárásnak), mely az új épület elhelyezhetősége végett szükséges,
illetve az elavult öltözők helyett az újak létesülnek az építendő új épületegyüttesben.
A földszinti összes beépített alapterület* 4631 m2
A telek beépítettsége 7,99%
A bruttó összes szintterület* 6266 m2
Szintterületi mutató 0,11 m2m2
Az összes zöldfelület** 32030 m2
Zöldfelületi mutató 55,25%
Építménymagasság *** 7,60 m
Jelen eljárás keretében az új atlétikai edzőcsarnok és futófolyosó valósul meg, a hozzájuk tartozó
kiszolgáló funkciókkal (öltözőkkel, edzői szobákkal, szertárral, stb.).
A futófolyosó közel 130 m hosszú, Rákospatak utcával párhuzamos épülettömege egy 6 sávos,
100 m-es ’rekortán’ burkolatú futópályát foglal magába. Maga a futófolyosót az első emeleten
helyezkedik el, a földszinti, visszahúzott homlokzatú épületrészben kialakított öltözők, edzői szobák
és szertár felett. Az ’ellebegtetett’ futófolyosó adja a sportközpont új, karakteres arculatát, míg a
földszinti funkciók közvetlenül kapcsolódhatnak az edzőcsarnokhoz.
Az új edzőközpont bejárata a Csömöri út - Rákospatak u. sarok felől nyílik. Itt kerül kialakításra a
recepció és az az előtér, ahol a szülők / vendégek is várakozhatnak. Ezt követi a 4 fős edzői szoba,
majd a fiú / lány bontásban telepített gyerek / vendégöltözők. A külső oldali (utcai cipős) előtérnél
kialakított wc-ket a látogatók / szülők is használhatják. Ezek az öltözők alapvetően fogasos-pados
berendezésűek, de elhelyezésre kerülnek bennük szekrények is a külsős látogatóknak.
Középtájon található a sportszertár, majd utána a 30-30 fős, fiú-leány UP versenyzők szekrényes
öltözője következik. A legvédettebb pozícióba a profi versenyzők 15-15 fős nagyszekrényes
öltözőblokkja került. E mellé kerül elhelyezésre a gyúró szoba, majd a sort a kazán helyisége zárja.
Az atlétikai edzőcsarnok (cca. 54x34 m) hosszoldalával csatlakozik a futófolyosó tömegéhez. A
csarnokban távolugró, hármasugró, rúd- és magasugró pályák, egy edző-homokágy, valamint
diszkosz (súlylökő) dobókör kerül elhelyezésre. Kiegészítő elemek: súlyemelő dobogók és
kondicionáló gépek.
A meglévő öltözőépület nagyobb része elbontásra kerül, a zárásnak a jelenlegi büfé vonalában
tűzfalas kialakításúnak kell lennie, a létrejövő véghomlokzatról bejárat nem nyitható. A
könnyűszerkezetes toldalékok az ideiglenesen maradó épületrésznél sem tarthatók meg azokat
bontani szükséges.
Bontással érintett terület:
Rendeltetés: öltözőépület
Szintszám: földszintes
Bruttó szintterület: 1665 m2 (bontás előtt) / 663 m2 (bontás után), azaz 1002 m2 elbontva
Falazat: vakolt tégla (teherhordó)
Tető: lapostető (bitumenes lemez)
Nyílászárók: fa (gerébtokos)
Közmű: víz, csatorna, gáz, elektromosság
Műszaki állapot: közepes / elavult
A kiemelt, jelszerű és horizontális épületrész egyedi karaktert és megjelenést biztosít az egész
együttesnek, összefogja és jótékonyan takarja az egyszerű, kevésbé attraktív csarnokot, túlnyúló
része pedig kijelöli, messziről láthatóvá teszi a bejáratot. Az anyaghasználat is ezt a logikát
követi, a hosszan elnyúló épületrész földszintje üvegezett, míg a zárt hatású, felülről világított
futófolyosó ’lebeg’ felette. Ezt a hatást az erőteljes konzolok is erősítik. A homlokzat törtfehér,
műanyagbevonatos trapézlemez, a sporttelep neve nagyméretű, kék betűkkel erre a felületre kerül
fel.
A csarnokok homlokzatburkolata hőszigetelt, mikrobordás szendvicspanel kék színben. Az
atlétikapálya felé néző északi oldalon polikarbonát falpaneles, utóbbiak a déli oldalon is megjelennek
egy keskeny sávban a futófolyosó felett. A felületben megjelenő ajtók tömörek, színük kék. A
polikarbonát felület jellemzően fix, de mindenhol vannak nyitható ablakok az átszellőzés / friss
levegő bevezetés biztosítása érdekében.

A csarnok és a futófolyosó fedése egyaránt Hoesch trapézlemez (150.1/0.88, illetve 1.25), rajta 20
cm lépésálló hőszigeteléssel és PVC vízszigetelő fóliával.
Atlétikai edzőcsarnok - csarnok:
Az előregyártott vasbeton tartószerkezetű csarnok alaprajzi mérete 54 x 35 méter (tartószerkezet
raszter), tiszta belmagassága a gerendák alatt 9 méter. A közvetlenül a kültéri atlétikapálya mellett
létesülő épület csak edzésekre szolgál, versenyek lebonyolítására a tér nem alkalmas.
Atlétikai edzőcsarnok - pályák:
A távolugró / hármasugró pálya 40 m hosszú dupla (2 x 1,22 m-es) nekifutó sávval, az ugrógödör
7 x 4 m-es, körben homokfogó sávval keretezve. Az építésnél, amely a vasalt aljzatbetonban
kialakított süllyesztékben (méret: 8.1 x 5.1 méter, mélysége: 33 cm) történik, az ACO Sport komplett
rendszerét kell alkalmazni, beleértve a homokrázót is, minden tartozékával együtt. A gödör mögötti
falfelületen védőszivacs szükséges (lásd alaprajz). A nekifutó sávok és a homlokzati polikarbonát
fal között biztosítani kell a fal hálós védelmét 3 m magasságig (docplayer 4 mm-es háló, 4 x 4 -es
lyukbőséggel).
A rúdugró pálya 40 m x 1,22 m nekifutóval, a szivacs (leérkező domb) 10 x 6,5 m-es, a rudakat
a fal mentén (de nem a falon!) raktározzák, külön erre a célra tervezett, a vasbeton pillérekre
rögzített, acélszerkezetű tárolókban. A leszúró szekrényt a terven jelölt helyre, süllyesztékben kell
elhelyezni, de csak olyan termék alkalmazható, amelyik zárható fedővel rendelkezik (Polanik, vagy
azzal megegyező minőség). A csarnokon belül meg kell oldani egy plusz komplett rúdugró leérkező
domb tárolását, ennek 5 x 4 méteres területét a földszinti alaprajz jelöli. Az adott helyen a Megbízó
képviselőjétől kapott adatszolgáltatás szerint 3 db 5 x 2 méteres és 4 db 2 x 2 méteres elem, plusz a
tartozékok lesznek egymásra pakolva.
A magasugró nekifutó terület 20 m sugarú félkör, a fixen telepített szivacs (leérkező domb) 6
x 4 m-es. A félkörön kívüli terület egyik oldala használható legjobban bemelegítésre, ezért itt
helyeztük el a bordásfalakat. Ezek rögzítéséhez is acél segédszerkezet kell, amelyet a vasbeton
pillérekre rögzítenek. Összesen 12.14 folyóméternyi bordásfal fér el a 2 pillérközben (egyenként 3
x 172.6 x 275 + 1 x 86.4 x 275 cm). A nekifutó mellett (lásd alaprajz), 2.5 méter átmérőjű, állandó
kialakítású dobókör (Polanik, vagy azzal megegyező minőség) létesül. A súlylökő kör ezen belül
mobil kialakítású. A dobások a futófolyosó irányába történnek (maximális hossz: 9.0 méter), ahol
a pillérekre és gerendákra „U” alakban függesztve, alul kifeszített, 4 rétegű és 9 méter magas
védőháló lesz. Az „U” alak szárai 5.6 méteresek, a szélesség 6.05 méter. Ez a szabványos
szektornak (34.92º) megfelelő felületet fed le.
A pályák mellett létesül egy edző homokágy, mérete: 11.5 x 2 m, körben homokrázóval keretezve. A
kiépítés azonos az ugrógödörnél leírtakkal (süllyeszték: 12.4 x 3.1 méter, mélysége: 33 cm).
A csarnokban a pályák burkolata „rekortán” (kék színű Conica MX+, vagy azzal megegyező
minőség), melyet azonban egy gumiburkolatú sáv keretez (3.5 mm-es szürke színű Artigo Energy
sportpadló, E6 Grey, vagy azzal megegyező minőség).
Ez a sáv az atlétika csarnokban az öltözők tisztacipős oldalán 4,55 m széles, azaz alkalmas
az erőnléti sporteszközök elhelyezésére, illetve az egyéb kellékek (súlyok, diszkoszok, rudak,
súlygolyók) tárolására. A földszinti alaprajznak megfelelően itt kerül elhelyezésre 5, egyenként
3 x 2.5 méteres mobil súlyemelő dobogó (Radosfit, 40 mm vastag gumi, vagy azzal megegyező
minőség), de ezek mobíliák a már felsorolt sporttechnológiai eszközök többségével egyetemben.
Egy dobogóhoz tükröt is biztosítottunk, 3.5 x 2.12 méteres falfelületen. A 2 végfalnál a gumi burkolat
szélessége: 2.45, illetve 1.60 méter, a kültéri pálya felőli oldalon pedig 1.30 méter.
A csarnoktérhez kapcsolódó, a kisebb méretű eszközök tárolására szolgáló szertár 43.8 m2-es, a
magasugró szivacs mögött található, 2 db, 1.0 méteres névleges szélességű ajtóval.
Futófolyosó:
A futófolyosó start-oldali, az edzőcsarnokból induló feljáró lépcsőjénél (szélesség 1.35 méter) 9
x 11 m-es területen lehetséges a bemelegítés az egyéb edzések zavarása nélkül. Az I. emeletre
telepített, részben felülvilágított pálya 6 sávos (6 x 1.22 m), start helyekkel és 18 méteres túlfutó
területtel. A belső teljes hossz 129 méter, a használat 100 méteres pályára optimalizált. A folyosó
végén a 6 sáv szélességében védőszivacsot kell elhelyezni. Menekítési okokból a folyosó végén is
van egy, szintén 1.35 méter széles lépcső, amely a külső térbe vezet.
A futófolyosó ’rekortán’ (kék színű Conica MX+, mint a csarnokban) pályáját is gumiburkolat
(3.5 mm-es szürke színű Artigo Energy sportpadló) keretezi, amely a gátak és egyéb mobil
sporttechnológiai eszközök (rajtgépek, fotocellás időmérő berendezések) tárolására is alkalmas. A
rajtoldalon helyeztük el a bordásfalakat, összesen 9.30 folyóméter hosszban.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
(elkészíttettetése), továbbá a jogerős használtba vételi engedély megszerzése.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a bontás megkezdésére a kivitelezés során, egy
későbbi időpontban lesz lehetőség, amikor a bontandó épületrészben elhelyezett funkciók kiváltásra
kerülnek. Jelen beszerzésnek nem tárgy az elbontandó épület funkcióinak kiváltása, azt Ajánlatkérő
külön közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után
az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6)
bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
A 31267/137 helyrajzi számú telek déli (Rákospatak u. felőli) részén egy földszintes öltözőépület
található melynek keleti oldalához építve egy nagyobb belmagasságú, galériázott vívócsarnok áll. Az
öltöző az 1950-es ’60-as években épült, a vívócsarnok pedig az 1980-as években.
Az épületektől északra a szabadtéri sportpályák találhatók.
Jelen eljárás keretében egy új atlétikai edzőcsarnok és futófolyosó megvalósítására kerül
sor, oly módon, hogy a régi öltözőépület részleges bontására is sor kerül, mely az új épület
elhelyezhetősége végett szükséges, illetve az elavult öltözők helyett az újak létesülnek az építendő
új épületegyüttesben.
A földszinti összes beépített alapterület* 4631 m2
A telek beépítettsége 7,99%
A bruttó összes szintterület* 6266 m2
Szintterületi mutató 0,11 m2m2
Az összes zöldfelület** 32030 m2
Zöldfelületi mutató 55,25%
Építménymagasság *** 7,60 m
Jelen eljárás keretében az új atlétikai edzőcsarnok és futófolyosó valósul meg, a hozzájuk tartozó
kiszolgáló funkciókkal (öltözőkkel, edzői szobákkal, szertárral, stb.).
A futófolyosó közel 130 m hosszú, Rákospatak utcával párhuzamos épülettömege egy 6 sávos,
100 m-es ’rekortán’ burkolatú futópályát foglal magába. Maga a futófolyosót az első emeleten
helyezkedik el, a földszinti, visszahúzott homlokzatú épületrészben kialakított öltözők, edzői szobák
és szertár felett. Az ’ellebegtetett’ futófolyosó adja a sportközpont új, karakteres arculatát, míg a
földszinti funkciók közvetlenül kapcsolódhatnak az edzőcsarnokhoz.
Az új edzőközpont bejárata a Csömöri út - Rákospatak u. sarok felől nyílik. Itt kerül kialakításra a
recepció és az az előtér, ahol a szülők / vendégek is várakozhatnak. Ezt követi a 4 fős edzői szoba,
majd a fiú / lány bontásban telepített gyerek / vendégöltözők. A külső oldali (utcai cipős) előtérnél
kialakított wc-ket a látogatók / szülők is használhatják. Ezek az öltözők alapvetően fogasos-pados
berendezésűek, de elhelyezésre kerülnek bennük szekrények is a külsős látogatóknak.
Középtájon található a sportszertár, majd utána a 30-30 fős, fiú-leány UP versenyzők szekrényes
öltözője következik. A legvédettebb pozícióba a profi versenyzők 15-15 fős nagyszekrényes
öltözőblokkja került. E mellé kerül elhelyezésre a gyúró szoba, majd a sort a kazán helyisége zárja.
Az atlétikai edzőcsarnok (cca. 54x34 m) hosszoldalával csatlakozik a futófolyosó tömegéhez. A
csarnokban távolugró, hármasugró, rúd- és magasugró pályák, egy edző-homokágy, valamint
diszkosz (súlylökő) dobókör kerül elhelyezésre. Kiegészítő elemek: súlyemelő dobogók és
kondicionáló gépek.
A meglévő öltözőépület nagyobb része elbontásra kerül, a zárásnak a jelenlegi büfé vonalában
tűzfalas kialakításúnak kell lennie, a létrejövő véghomlokzatról bejárat nem nyitható. A
könnyűszerkezetes toldalékok az ideiglenesen maradó épületrésznél sem tarthatók meg azokat
bontani szükséges.
Bontással érintett terület:
Rendeltetés: öltözőépület
Szintszám: földszintes
Bruttó szintterület: 1665 m2 (bontás előtt) / 663 m2 (bontás után), azaz 1002 m2 elbontva
Falazat: vakolt tégla (teherhordó)
Tető: lapostető (bitumenes lemez)
Nyílászárók: fa (gerébtokos)

Közmű: víz, csatorna, gáz, elektromosság
Műszaki állapot: közepes / elavult
A kiemelt, jelszerű és horizontális épületrész egyedi karaktert és megjelenést biztosít az egész
együttesnek, összefogja és jótékonyan takarja az egyszerű, kevésbé attraktív csarnokot, túlnyúló
része pedig kijelöli, messziről láthatóvá teszi a bejáratot. Az anyaghasználat is ezt a logikát
követi, a hosszan elnyúló épületrész földszintje üvegezett, míg a zárt hatású, felülről világított
futófolyosó ’lebeg’ felette. Ezt a hatást az erőteljes konzolok is erősítik. A homlokzat törtfehér,
műanyagbevonatos trapézlemez, a sporttelep neve nagyméretű, kék betűkkel erre a felületre kerül
fel.
A csarnokok homlokzatburkolata hőszigetelt, mikrobordás szendvicspanel kék színben. Az
atlétikapálya felé néző északi oldalon polikarbonát falpaneles, utóbbiak a déli oldalon is megjelennek
egy keskeny sávban a futófolyosó felett. A felületben megjelenő ajtók tömörek, színük kék. A
polikarbonát felület jellemzően fix, de mindenhol vannak nyitható ablakok az átszellőzés / friss
levegő bevezetés biztosítása érdekében.
A csarnok és a futófolyosó fedése egyaránt Hoesch trapézlemez (150.1/0.88, illetve 1.25), rajta 20
cm lépésálló hőszigeteléssel és PVC vízszigetelő fóliával.
Atlétikai edzőcsarnok - csarnok:
Az előregyártott vasbeton tartószerkezetű csarnok alaprajzi mérete 54 x 35 méter (tartószerkezet
raszter), tiszta belmagassága a gerendák alatt 9 méter. A közvetlenül a kültéri atlétikapálya mellett
létesülő épület csak edzésekre szolgál, versenyek lebonyolítására a tér nem alkalmas.
Atlétikai edzőcsarnok - pályák:
A távolugró / hármasugró pálya 40 m hosszú dupla (2 x 1,22 m-es) nekifutó sávval, az ugrógödör
7 x 4 m-es, körben homokfogó sávval keretezve. Az építésnél, amely a vasalt aljzatbetonban
kialakított süllyesztékben (méret: 8.1 x 5.1 méter, mélysége: 33 cm) történik, az ACO Sport komplett
rendszerét kell alkalmazni, beleértve a homokrázót is, minden tartozékával együtt. A gödör mögötti
falfelületen védőszivacs szükséges (lásd alaprajz). A nekifutó sávok és a homlokzati polikarbonát
fal között biztosítani kell a fal hálós védelmét 3 m magasságig (docplayer 4 mm-es háló, 4 x 4 -es
lyukbőséggel).
A rúdugró pálya 40 m x 1,22 m nekifutóval, a szivacs (leérkező domb) 10 x 6,5 m-es, a rudakat
a fal mentén (de nem a falon!) raktározzák, külön erre a célra tervezett, a vasbeton pillérekre
rögzített, acélszerkezetű tárolókban. A leszúró szekrényt a terven jelölt helyre, süllyesztékben kell
elhelyezni, de csak olyan termék alkalmazható, amelyik zárható fedővel rendelkezik (Polanik, vagy
azzal megegyező minőség). A csarnokon belül meg kell oldani egy plusz komplett rúdugró leérkező
domb tárolását, ennek 5 x 4 méteres területét a földszinti alaprajz jelöli. Az adott helyen a Megbízó
képviselőjétől kapott adatszolgáltatás szerint 3 db 5 x 2 méteres és 4 db 2 x 2 méteres elem, plusz a
tartozékok lesznek egymásra pakolva.
A magasugró nekifutó terület 20 m sugarú félkör, a fixen telepített szivacs (leérkező domb) 6
x 4 m-es. A félkörön kívüli terület egyik oldala használható legjobban bemelegítésre, ezért itt
helyeztük el a bordásfalakat. Ezek rögzítéséhez is acél segédszerkezet kell, amelyet a vasbeton
pillérekre rögzítenek. Összesen 12.14 folyóméternyi bordásfal fér el a 2 pillérközben (egyenként 3
x 172.6 x 275 + 1 x 86.4 x 275 cm). A nekifutó mellett (lásd alaprajz), 2.5 méter átmérőjű, állandó
kialakítású dobókör (Polanik, vagy azzal megegyező minőség) létesül. A súlylökő kör ezen belül
mobil kialakítású. A dobások a futófolyosó irányába történnek (maximális hossz: 9.0 méter), ahol
a pillérekre és gerendákra „U” alakban függesztve, alul kifeszített, 4 rétegű és 9 méter magas
védőháló lesz. Az „U” alak szárai 5.6 méteresek, a szélesség 6.05 méter. Ez a szabványos
szektornak (34.92º) megfelelő felületet fed le.
A pályák mellett létesül egy edző homokágy, mérete: 11.5 x 2 m, körben homokrázóval keretezve. A
kiépítés azonos az ugrógödörnél leírtakkal (süllyeszték: 12.4 x 3.1 méter, mélysége: 33 cm).
A csarnokban a pályák burkolata „rekortán” (kék színű Conica MX+, vagy azzal megegyező
minőség), melyet azonban egy gumiburkolatú sáv keretez (3.5 mm-es szürke színű Artigo Energy
sportpadló, E6 Grey, vagy azzal megegyező minőség).
Ez a sáv az atlétika csarnokban az öltözők tisztacipős oldalán 4,55 m széles, azaz alkalmas
az erőnléti sporteszközök elhelyezésére, illetve az egyéb kellékek (súlyok, diszkoszok, rudak,
súlygolyók) tárolására. A földszinti alaprajznak megfelelően itt kerül elhelyezésre 5, egyenként
3 x 2.5 méteres mobil súlyemelő dobogó (Radosfit, 40 mm vastag gumi, vagy azzal megegyező
minőség), de ezek mobíliák a már felsorolt sporttechnológiai eszközök többségével egyetemben.
Egy dobogóhoz tükröt is biztosítottunk, 3.5 x 2.12 méteres falfelületen. A 2 végfalnál a gumi burkolat
szélessége: 2.45, illetve 1.60 méter, a kültéri pálya felőli oldalon pedig 1.30 méter.
A csarnoktérhez kapcsolódó, a kisebb méretű eszközök tárolására szolgáló szertár 43.8 m2-es, a
magasugró szivacs mögött található, 2 db, 1.0 méteres névleges szélességű ajtóval.

Futófolyosó:
A futófolyosó start-oldali, az edzőcsarnokból induló feljáró lépcsőjénél (szélesség 1.35 méter) 9
x 11 m-es területen lehetséges a bemelegítés az egyéb edzések zavarása nélkül. Az I. emeletre
telepített, részben felülvilágított pálya 6 sávos (6 x 1.22 m), start helyekkel és 18 méteres túlfutó
területtel. A belső teljes hossz 129 méter, a használat 100 méteres pályára optimalizált. A folyosó
végén a 6 sáv szélességében védőszivacsot kell elhelyezni. Menekítési okokból a folyosó végén is
van egy, szintén 1.35 méter széles lépcső, amely a külső térbe vezet.
A futófolyosó ’rekortán’ (kék színű Conica MX+, mint a csarnokban) pályáját is gumiburkolat
(3.5 mm-es szürke színű Artigo Energy sportpadló) keretezi, amely a gátak és egyéb mobil
sporttechnológiai eszközök (rajtgépek, fotocellás időmérő berendezések) tárolására is alkalmas. A
rajtoldalon helyeztük el a bordásfalakat, összesen 9.30 folyóméter hosszban.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
(elkészíttettetése), továbbá a jogerős használtba vételi engedély megszerzése.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban közreadott
tervdokumentáció a jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumában szereplő (a tételes
költségvetésben részletezett és deklarált) műszaki tartalomhoz képest többlet műszaki tartalmat is
megjelenít, ezért a jelen közbeszerzési eljárásban csak és kizárólag azon munkákat kell figyelembe
venni és megvalósítani, amik a tételes költségvetésben szerepelnek.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a bontás megkezdésére a kivitelezés során, egy
későbbi időpontban lesz lehetőség, amikor a bontandó épületrészben elhelyezett funkciók kiváltásra
kerülnek. Jelen beszerzésnek nem tárgy az elbontandó épület funkcióinak kiváltása, azt Ajánlatkérő
külön közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után
az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6)
bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő
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: 15:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60] a következő dátumtól számítva: 2018/04/23

Helyesen:
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60] a következő dátumtól számítva: 2018/04/26
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
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: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Attala Község Önkormányzata (5657/2018)
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: Attala Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21891
Postai cím: Kossuth Lajos utca 15.
Város: Attala
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7252
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Hók Hilda
Telefon: +36-74/565-507
E-mail: attala@tolna.net
Fax: +36-74/565-507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www: attala.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Attalai Aprók Háza óvoda épületének felújítása, bővítése a TOP-1.4.1-15TL1-2016-00007 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Attalai Aprók Háza óvoda épületének felújítása, bővítése a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00007 kódszámú
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45223300-9

További tárgyak:

45233161-5
45310000-3

45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7252 Attala, Ady E. u. 2., hrsz.: 170
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

Építési beruházás: Attalai Aprók Háza óvoda épületének felújítása, bővítése a TOP-1.4.1-15TL1-2016-00007 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű projekt keretében, az alábbiak szerint:
1. Építészet-tartószerkezet
Belső járda
A belső járda az óvoda 170 hrsz-ú területének határain belül készítendő, szegélyezett, szürke színű
térkőburkolatú járdák és akadálymentes rámpa készül, megfelelő alépítményi szerkezet kialakításával.
Külső feltöltés
A külső feltöltés az óvoda 170 hrsz-ú területének határain belül, a terület északkeleti felében, az
engedélyezési eljárás előtt vásárolt és a területhez csatolt 384,67m2 felületű, a régi telekhatár mentén cca.
40-50cm szintkülönbséggel bíró terület játszóudvar szintjére történő magassági rendezése az északi irányba
történő enyhe, 3-4%-os lejtés kialakításával.
Külső járda
A külső járda az óvoda 170 hrsz-ú területének határain kívül készített szegélyezett, szürke színű
térkőburkolattal készül, megfelelő alépítményi szerkezet kialakításával.
Külső kerítés
Az óvodaudvar jelenlegi, műszaki tartalmában hiányos és nem elfogadható drótfonatos kerítése nem
szolgálja maradéktalanul a funkciót, a folyamatos karbantartás mellett is balesetvédelmi szempontokat
figyelembe véve kérdéseket vet föl. Az óvoda rendeltetésszerű és biztonságos használata, illetve az épített
környezet kulturált megjelenése végett szükséges a meglévőkerítés elbontása és a tervezett táblás kerítés
megépítése. A tervezett táblás kerítés 2,50m tengelytávra betonalapba ágyazott 60*40*2mm horganyzott
zártszelvény oszlopokra csavarkötéssel erősített táblás kerítésmező (méret: 2500/1530mm, huzalátmérő:
3,8mm). A kerítésoszlopok előtt, a külső oldalon szürke kertiszegélyből (100*5*20cm), ¾-ed részben
földbe ágyazott folyamatos lábazat készül. Beépítésre kerül önálló kapuoszlopok közé 3db 1000/1530mm
méretű, egyszárnyú személyforgalmú, horganyzott felületű kerítés-rendszerkapu (zárral, kilinccsel),
1db (2*1000)/1530mm méretű, kétszárnyú személyforgalmú, horganyzott felületű kerítés-rendszerkapu
(zárral, kilinccsel), 1db (2*2000)/1530mm méretű, kétszárnyú teherforgalmú, horganyzott felületű kerítésrendszerkapu (zárral, kilinccsel).
Külső parkoló
A külső parkoló az óvoda 170 hrsz-ú területének határain kívül készítendő szegélyezett, szürke színű
térkőburkolattal, megfelelő alépítményi szerkezet kialakításával 5db személygépjármű parkoló (az 5dbból 1db akadálymentes méretekkel készül). A térkőburkolatos parkolókat a meglévő úttest széléhez a
helyszínrajzon jelölt helyen igazítani szükséges.
Óvoda meglévő épület
A meglévő főépületet érintő munkák:
1.) a keleti homlokzat előtt lévő előlépcsők és előtetők bontása
2.) a keleti traktusban lévő válaszfalak bontása
3.) válaszfalbontásokkal érintett helyiségek padlószerkezetének újraépítése
4.) új gipszkarton válaszfalak építése
5.) homlokzati és belső nyílászárók bontása, beépítése, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati
nyíláskiváltások kialakítása
6.) keleti homlokzati előlépcső és előtető építése a térburkolat helyreállításával
7.) homlokzati tagozatok leverése, homlokzati hőszigetelés elkészítése tagozatokkal, színezéssel
8.) padlás nyílászáró csere, padlás hőszigetelése
9.) elektromos hálózat korszerűsítése
10.) gépészeti munkák komplett átszerelése (ivóvíz, szennyvíz, fűtés, használati melegvíz)
A meglévő melléképületet érintő munkák:
1.) helyiségek padlószerkezetének/burkolatának felújítása
2.) új gipszkarton válaszfal építése
3.) homlokzati nyílászárók beépítése, belső nyíláskiváltás kialakítása
4.) homlokzati hőszigetelés elkészítése színezéssel, padlás hőszigetelése
5.) elektromos hálózat újraszerelése (főépületből történő megtáplálással)
6.) gépészeti munkák szerelése (főépületből fűtés átvezetése)
Óvoda új épület
1.) új épületszárny építése, összekötő nyaktag építése
2.) elektromos hálózat szerelése
3.) gépészeti munkák szerelése (ivóvíz, szennyvíz, fűtés, használati melegvíz)
Támfal
A tervezett óvodabővítés kapcsán a szükséges épület-helyigények kielégítésére, a meglévő terület és
a határos közterület bevonásával telekhatár-rendezést kellett végrehajtani, ami által biztosítottá vált

az előírások szerinti épületen belüli helyiségek terv szerinti biztosítása, az épületbővítés a meglévő
épületrésszel szerves egységbe történő foglalása. A telekhatár-rendezés a tervezett épületszárnytól nyugati
irányba lévő közterületi járdát is érintette, amit rendezési terv szinten is át kellett helyezni. Az áthelyezett
járda-nyomvonal a meglévő kálvária-domb keleti gömb-húr szeletét érintve, a dombot a húr szelet mentén
elvágva rézsűt hoz létre. Ennek a földpart-rézsűnek a megtámasztására előregyártott beton rézsűelemekből
zöldíthető rézsűtámfal került megtervezésre (Semmelrock „Flóri” rézsűkő), ami beton alapról (szilád alapról)
indul.
A tervezett támfal építése az óvoda egyirányba történő bővíthetősége okán, a meglévő kálváriadomb megtartása, a közösségi gyalogos közlekedést biztosító járda nyomvonalának áthelyezése, a
közösségi gyalogos közlekedés zavartalan helyreállítása, a teresedést biztosító tervezett óvodaépület
megközelíthetősége miatt indokolt és szükséges.
Tanpálya
Az Attala 170 Hrsz-on történő építési beruházás során a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletnek való
megfeleltetésnek egyik feltétele az óvoda alapterületének növelése. Az alapterület növelésnek köszönhetően
a játszó udvar területének lehetősége csökken. Az építtető önkormányzat fontosnak tartja a biztonságos
közlekedés kisgyermekkorban való elsajátítását. Ennek érdekében a pályázat keretében egy tanpályát
kíván kialakítani, mely funkció szervesen kapcsolódik az óvodai funkcióhoz. A tanpálya kialakítása az
óvoda udvarában nem lehetséges - az udvar méretének és beépíthetőségének korlátja miatt. Így a
tanpályát az építtető önkormányzat, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 208 helyrajzi számon
alakítja ki, mely az óvoda közvetlen közelében található, biztonságosan és rövid úton, egy rendkívül kis
forgalommal bíró falusi alárendelt úton át közelíthető meg. A tanpálya közlekedési felülete szegélyezett,
szürke színű térkőburkolattal készül, megfelelő alépítményi szerkezet kialakításával, felfestett közlekedési
jelekkel, közlekedési táblák elhelyezésével. A közlekedési felületekkel közbezárt 9db felület közül 6db
füvesített zöldfelületként, 3db pedig gyephézagos térkőburkolattal ellátott felületként készül. A gyephézagos
felületeken elhelyezésre kerül 3db pihenőpad, 3db hulladékgyűjtő edényzet és 1db 3,0m*3,0m alapterületű,
árnyékot és esőbeállási lehetőséget biztosító gyalult faszerkezetből, pácolt kivitellel készülő pergola.
Útszélesítés
A 208 helyrajzi számú területre tervezett tanpálya az óvoda épületétől délkeleti irányba, az óvodaudvar
délkeleti telekhatár-kerítésébe tervezett kapun keresztül, a rendkívül kis forgalommal bíró, alárendelt Ady
Endre úton át közelíthető meg.
A 208 helyrajzi számú terület északnyugati telekhatára mentén jelenleg elfogadható műszaki tartalommal
nem jellemezhető gyalogjárda található, ami szintén felújításra kerül. A meglévő aszfaltozott úttest és a
tervezett gyalogos forgalomra szánt járda között nagyon keskeny zöldsáv alakulna ki (szélessége 1,35mtől 2,45m-ig terjed a 208 helyrajzi számú terület északnyugati telekhatára vetületében) úgy, hogy a tanpálya
állandó gyalogos forgalmú megközelíthetősége végett több helyen (legalább két helyen) a zöldsávban
szilárd burkolatú átjárót kellene kialakítani.
A tervezett tanpálya, valamint az óvodai állandó gyalogosforgalmú átkelés rendeltetésszerű és biztonságos
használata végett, az esős időszakokban történő zöldsáv-felázás és az esetleges, a burkolatra történő
sárfelhordás megakadályozására egyöntetű szilárd burkolat került megtervezésre úgy, hogy a járdától az
útszélesítés határozott módon elválasztódjon (elválasztó „K” szegély került betervezésre).
A tervezett útszélesítés az egyöntetű szilárd burkolat kialakítása végett, a balesetmentes gyalogos
közlekedés és a kulturált, esztétikus, rendezett környezet miatt indokolt és szükséges.
Udvari melléképület nettó alapterülete összesen: 38,91 m2
Főépület nettó alapterülete összesen: 345,79 m2
2. Épületgépészet
Víz-csatorna szerelés
Az épület vízellátása a telekhatár melletti vízóra aknából kiépítendő KPE vezetéken a beépítendő
fővízmérőn keresztül történik. Az épületbe való beállás után az alapvezetékek anyaga MSZ EN 1057
minőségű rézcső 9 mm vtg. NMC Climaflex csőhéj szigeteléssel, az ágvezetékek anyaga HeP2O (Hepworth)
műanyag cső, 4 mm-es NMC Climaflex Stabil szigeteléssel ellátva. A szerelés során felhasználandó
gömbcsapok legalább MOFÉM, a tartalék elzáró szelepek legalább SCHELL minőségűek, vagy velük
egyenértékűek. A hmv. ellátást 2 db 200 literes Hajdú gyártmányú villanybojler biztosítja. Az utcai szennyvíz
hálózatra való rákötésig az épületen kívüli alapvezeték mérete DN110-DN160 méretű KG-PVC tokos
műanyag csatornacső. Az iránytörésekhez valamint az előre meghatározott helyekre KG-PVC tisztítóaknákat
kell elhelyezni.
Központi fűtési rendszer:
A meglévő és tervezett épületrészben teljesen új fűtési rendszer fog épülni. A hőigény biztosítására egy
Immergas Victrix Pro 55 Erp típusú gázkazán kerül beépítésre. A keletkezett égéstermékek a kazán saját
(vele együtt tanúsított) cső a csőben rendszerű égéstermék elvezető rendszerrel kerül kivezetésre. Az
épületben kétcsöves radiátoros fűtési rendszer lesz kialakítva. A lapradiátorok IMMERGAS-típusú fehér

acéllemez lapradiátorok, a fürdőszobai törölközőszárító COSMOTREND típusú íves csőradiátor. A radiátorok
kézi HERZ szeleptestekkel lesznek bekötve. A szabadon vezetett fűtési vezetékek anyaga rézcső, forrasztott
kötésekkel, idomokkal.
Gázellátási rendszer:
A belső gázellátási rendszer az utcai leágazó vezeték telekhatáron belüli végpontján lévő fogyasztói
főelzáró, illetve a tervezett készülék előtti elzáró szerelvény közötti rendszer. Beépítendő készülékek: 1db
Immergas Victrix Pro 55 ERP típusú fali, zárt égésterű kondenzációs fűtő gázkazán és egy gázkonvektor a
melléképületben. A tervezett fogyasztói vezeték anyaga, szabadon vezetett rézcső MSZ EN 1057 szerint,
préskötéses idomokkal szerelve.
Belső terű helyiségek szellőzése:
A belső terű helyiség szellőztetésére 1 db Heliosz ventilátor kerül beépítésre. A levegő pótlására 1 db
Aereco Eht-780 típusú légbevezető kerül felszerelésre.
3.Épületvillamosság
Általános információ
A meglévő épületben a villamos installáció teljes egészében bontásra kerül. Ott is új villamos hálózat kerül
kialakításra. Az óvoda jelenleg rendelkezik 1 fázisú szigetelt kötegelt méretlen csatlakozóvezetékes villamos
energiaellátással, valamint Hensel Mi típusú 1 fázisú mérőhellyel, 1 fázisú indukciós közvetlen mérővel.
Meglévő csatlakozás 1x32A csatlakozási áramértékkel és csatlakozóponti földeléssel. A mérőhely bővítése
szükséges, mivel a tűzeseti főkapcsolót, és túlfeszültség-védelmet kell beépíteni. A jelenlegi csatlakozást
3x16A-ra kell bővíteni.
A feszültségmentesítés, és kikapcsolás a mérőhelyre felszerelt tűzeseti főkapcsolóval lehetséges. Az épület
mértékadó kockázati besorolása: “AK” fokozatú.
Elosztó berendezés
Az új elosztó-berendezés a meglévő épületrész közlekedőjében lesz elhelyezve. Az elosztó műanyag
szekrény elemekből épül fel, süllyesztett, belül maszkos kialakítású, kívül, elől ajtóval zárt. A terhelhetősége:
3x25A; védettsége: legalább IP40/50; zárlati igénybevétele: 6 kAeff. Az elosztó berendezést az MSZ EN
61439-1:2012 szabvány „Ellenőrzött elosztó berendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben
megfelelve kell elkészíteni.
Installációs hálózat vezetékei
Az új elosztóból kiinduló különböző célú áramköröknek a vezetékei kivétel nélkül mind réz erű, köpenyes
vezetékek. Típus szempontjából a betervezett vezetékek NYM-J. Engedélyezettek még az YSLY, régi
jelzetű MB-Cu, MT, valamint H05-- típusok. A vezetékezés minden részen takartan, a falazatban kerül
elhelyezésre. A kötések kizárólag dobozban, előírt kötőelemek felhasználásával történhet. A kötések helyén
az áramköröket egyértelműen meg kell jelölni. A szerelvények elemeire történő csatlakozáshoz a sodrott erű
vezetékekhez érvéghüvelyt és/vagy sajtolt sarut kell alkalmazni. Az építészeti szerkezeteknél - elsősorban
a főfalaknál, a régi és az új épület találkozásánál- a vezeték átvezetéseket minősített tömítőanyaggal
kell lezárni, majd azt dokumentálni. A fogyasztók, a vezetékek zárlat és túlterhelés elleni védelmére
kismegszakító készülékek kerülnek alkalmazásra.
Szerelvények
Az installációs szerelvények védettsége illeszkedik a használat, a tevékenység adta követelményekhez
a helyiségek jellege szerinti besoroláshoz. A helyiségek jellege alapvetően száraz, ezért a szerelvények
védettsége lehet IP 20/40/50. Alapvetően süllyesztett rendszerű szerelvények nyernek elhelyezést. A
dugaszolóaljzatok kivétel nélkül mind biztonsági kivitelű. A vizesblokk helyiségekben a dugaszolóaljzatok
IP44 védettséggel, csapófedeles kivitelűek. Több szerelvény alkalmazásakor sorolhatóan kell kialakítani a
szerelvények elhelyezését.
Világítás
Az adott használathoz, a tevékenységhez a szükséges megvilágítási szint mindenhol biztosított. A
betervezett lámpatestek fénycső, és kompakt fénycső lámpatestek, mennyezetre történő elhelyezéssel. Az
egységekben a világítás kapcsolása kapcsolóval történik. A kialakított világítás elvárt megvilágítási szintjei:
nevelői: 500lx, raktárak: 200lx; közlekedő: 100lx; szociális blokkok: 200lx; csoportszobák: 500lx, egyéb
kiszolgáló helyiségek: 300lx. A lámpatestek védettsége: IP 20/40. A világítási előírások hivatkozása: 3/2002.
(II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet, MSZ EN 1838:2014, MSZ EN 12464-1:2012 szabványok.
Biztonsági világítás
Az épületben a közlekedőben, valamint a csoportszobákban és kijárati ajtók fölé akkumulátoros készenléti
üzemű, 1 óra áthidalási idejű kijáratjelzőket kell elhelyezni. Nem az általános világítás részeként működik.
Önálló leágazással rendelkeznek az elosztóról. A lámpatesthez tartozó emblémát, irány jelöléssel el
kell helyezni. A világítási előírások hivatkozása: 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet, MSZ EN
1838:2014, MSZ EN 12464-1:2012 szabványok.
Külső világítás
Az épületre kívül - a közlekedő részek fölött - lámpatesteket kell felszerelni.

Dugaszolóaljzatok
Igény szerint a kisebb eszközök, takarító eszközök, mobil eszközök részére takarító dugaszolóaljzat kerül
felszerelésre, egy-egy helyiségben a világítási kapcsolóval sorolható módon. A dugaszolóaljzatok kivétel
nélkül mind biztonsági kivitelű.
Gyengeáramú hálózatok
Informatikai hálózat kerül kiépítésre (telefon/számítógép). A rendszer csillagpontos. Az informatikai hálózat
kiépítését szakember bevonásával kell elvégezni. Önálló védőcsőbe kell húzni a vezetékeket, vezetésük
külön legyen az erőátviteli vezetékektől.
Érintésvédelem
TN-S rendszer, védőösszekötő hálózat kiépítésével, hibaáram védőkapcsolókkal. Minden villamos
szerkezethez, szerelvényhez a védővezetőt el kell vezetni. Minden épületgépészeti csőhálózatot, és egyéb
bekötésre kötelezett fémszerkezetet külön-külön be kell kötni a védőösszekötő hálózatba.
Villám, - és túlfeszültség-védelem
Az épületre a vonatkozó OTSZ előírásai alapján kockázatelemzés készült. A kockázatelemezés eredménye
alapján kell meghatározni a villámvédelmi rendszert. 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 74. fejezet
előírása, és az MSZ 62305 szabványsorozat szerint norma szerinti villámvédelmi berendezés tervezése
igényként jelentkezik. A tervezett villámvédelmi rendszer: LPLIII/LPSIII. Belső villámvédelmi intézkedés:
LPLIII-IV szint szerinti, SPD1,2 kombi levezető alkalmazása. Az elkészült villámvédelmi berendezésen el kell
végezni a felülvizsgálatokat, majd minősítő iratot kell kiállítani.
A munkák építési engedély kötelesek, a jogerős építési engedély a közbeszerzési dokumentumok között
található.
További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz
lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert
akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció.
(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: 2017/10/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (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: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00007 kódszámú „A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” elnevezésű projekt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14828 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Attalai Aprók Háza óvoda
épületének felújítására, bővítésére a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00007 kódszámú „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
elnevezésű projekt keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2017/10/05 (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: IMOBAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. u. 63.
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: HU
E-mail: imobaukft@gmail.com
Telefon: +36 703813092
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: 79059888
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):

45214100-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45223300-9

További tárgyak:

45233161-5

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45330000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7252 Attala, Ady E. u. 2., hrsz.: 170
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
Építési beruházás: Attalai Aprók Háza óvoda épületének felújítása, bővítése a TOP-1.4.1-15TL1-2016-00007 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű projekt keretében, az alábbiak szerint:
1. Építészet-tartószerkezet
Belső járda
A belső járda az óvoda 170 hrsz-ú területének határain belül készítendő, szegélyezett, szürke színű
térkőburkolatú járdák és akadálymentes rámpa készül, megfelelő alépítményi szerkezet kialakításával.
Külső feltöltés
A külső feltöltés az óvoda 170 hrsz-ú területének határain belül, a terület északkeleti felében, az
engedélyezési eljárás előtt vásárolt és a területhez csatolt 384,67m2 felületű, a régi telekhatár mentén cca.
40-50cm szintkülönbséggel bíró terület játszóudvar szintjére történő magassági rendezése az északi irányba
történő enyhe, 3-4%-os lejtés kialakításával.
Külső járda
A külső járda az óvoda 170 hrsz-ú területének határain kívül készített szegélyezett, szürke színű
térkőburkolattal készül, megfelelő alépítményi szerkezet kialakításával.
Külső kerítés
Az óvodaudvar jelenlegi, műszaki tartalmában hiányos és nem elfogadható drótfonatos kerítése nem
szolgálja maradéktalanul a funkciót, a folyamatos karbantartás mellett is balesetvédelmi szempontokat
figyelembe véve kérdéseket vet föl. Az óvoda rendeltetésszerű és biztonságos használata, illetve az épített
környezet kulturált megjelenése végett szükséges a meglévőkerítés elbontása és a tervezett táblás kerítés
megépítése. A tervezett táblás kerítés 2,50m tengelytávra betonalapba ágyazott 60*40*2mm horganyzott
zártszelvény oszlopokra csavarkötéssel erősített táblás kerítésmező (méret: 2500/1530mm, huzalátmérő:

3,8mm). A kerítésoszlopok előtt, a külső oldalon szürke kertiszegélyből (100*5*20cm), ¾-ed részben
földbe ágyazott folyamatos lábazat készül. Beépítésre kerül önálló kapuoszlopok közé 3db 1000/1530mm
méretű, egyszárnyú személyforgalmú, horganyzott felületű kerítés-rendszerkapu (zárral, kilinccsel),
1db (2*1000)/1530mm méretű, kétszárnyú személyforgalmú, horganyzott felületű kerítés-rendszerkapu
(zárral, kilinccsel), 1db (2*2000)/1530mm méretű, kétszárnyú teherforgalmú, horganyzott felületű kerítésrendszerkapu (zárral, kilinccsel).
Külső parkoló
A külső parkoló az óvoda 170 hrsz-ú területének határain kívül készítendő szegélyezett, szürke színű
térkőburkolattal, megfelelő alépítményi szerkezet kialakításával 5db személygépjármű parkoló (az 5dbból 1db akadálymentes méretekkel készül). A térkőburkolatos parkolókat a meglévő úttest széléhez a
helyszínrajzon jelölt helyen igazítani szükséges.
Óvoda meglévő épület
A meglévő főépületet érintő munkák:
1.) a keleti homlokzat előtt lévő előlépcsők és előtetők bontása
2.) a keleti traktusban lévő válaszfalak bontása
3.) válaszfalbontásokkal érintett helyiségek padlószerkezetének újraépítése
4.) új gipszkarton válaszfalak építése
5.) homlokzati és belső nyílászárók bontása, beépítése, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati
nyíláskiváltások kialakítása
6.) keleti homlokzati előlépcső és előtető építése a térburkolat helyreállításával
7.) homlokzati tagozatok leverése, homlokzati hőszigetelés elkészítése tagozatokkal, színezéssel
8.) padlás nyílászáró csere, padlás hőszigetelése
9.) elektromos hálózat korszerűsítése
10.) gépészeti munkák komplett átszerelése (ivóvíz, szennyvíz, fűtés, használati melegvíz)
A meglévő melléképületet érintő munkák:
1.) helyiségek padlószerkezetének/burkolatának felújítása
2.) új gipszkarton válaszfal építése
3.) homlokzati nyílászárók beépítése, belső nyíláskiváltás kialakítása
4.) homlokzati hőszigetelés elkészítése színezéssel, padlás hőszigetelése
5.) elektromos hálózat újraszerelése (főépületből történő megtáplálással)
6.) épületvillamossági munkák (villanyfűtés)
Óvoda új épület
1.) új épületszárny építése, összekötő nyaktag építése
2.) elektromos hálózat szerelése
3.) gépészeti munkák szerelése (ivóvíz, szennyvíz, fűtés, használati melegvíz)
Támfal
A tervezett óvodabővítés kapcsán a szükséges épület-helyigények kielégítésére, a meglévő terület és
a határos közterület bevonásával telekhatár-rendezést kellett végrehajtani, ami által biztosítottá vált
az előírások szerinti épületen belüli helyiségek terv szerinti biztosítása, az épületbővítés a meglévő
épületrésszel szerves egységbe történő foglalása. A telekhatár-rendezés a tervezett épületszárnytól nyugati
irányba lévő közterületi járdát is érintette, amit rendezési terv szinten is át kellett helyezni. Az áthelyezett
járda-nyomvonal a meglévő kálvária-domb keleti gömb-húr szeletét érintve, a dombot a húr szelet mentén
elvágva rézsűt hoz létre. Ennek a földpart-rézsűnek a megtámasztására előregyártott beton rézsűelemekből
zöldíthető rézsűtámfal került megtervezésre (Semmelrock „Flóri” rézsűkő), ami beton alapról (szilád alapról)
indul.
A tervezett támfal építése az óvoda egyirányba történő bővíthetősége okán, a meglévő kálváriadomb megtartása, a közösségi gyalogos közlekedést biztosító járda nyomvonalának áthelyezése, a
közösségi gyalogos közlekedés zavartalan helyreállítása, a teresedést biztosító tervezett óvodaépület
megközelíthetősége miatt indokolt és szükséges.
Tanpálya
Az Attala 170 Hrsz-on történő építési beruházás során a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletnek való
megfeleltetésnek egyik feltétele az óvoda alapterületének növelése. Az alapterület növelésnek köszönhetően
a játszó udvar területének lehetősége csökken. Az építtető önkormányzat fontosnak tartja a biztonságos
közlekedés kisgyermekkorban való elsajátítását. Ennek érdekében a pályázat keretében egy tanpályát
kíván kialakítani, mely funkció szervesen kapcsolódik az óvodai funkcióhoz. A tanpálya kialakítása az
óvoda udvarában nem lehetséges - az udvar méretének és beépíthetőségének korlátja miatt. Így a
tanpályát az építtető önkormányzat, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 208 helyrajzi számon
alakítja ki, mely az óvoda közvetlen közelében található, biztonságosan és rövid úton, egy rendkívül kis
forgalommal bíró falusi alárendelt úton át közelíthető meg. A tanpálya közlekedési felülete szegélyezett,
szürke színű térkőburkolattal készül, megfelelő alépítményi szerkezet kialakításával, felfestett közlekedési

jelekkel, közlekedési táblák elhelyezésével. A közlekedési felületekkel közbezárt 9db felület közül 6db
füvesített zöldfelületként, 3db pedig gyephézagos térkőburkolattal ellátott felületként készül. A gyephézagos
felületeken elhelyezésre kerül 3db pihenőpad, 3db hulladékgyűjtő edényzet és 1db 3,0m*3,0m alapterületű,
árnyékot és esőbeállási lehetőséget biztosító gyalult faszerkezetből, pácolt kivitellel készülő pergola.
Útszélesítés
A 208 helyrajzi számú területre tervezett tanpálya az óvoda épületétől délkeleti irányba, az óvodaudvar
délkeleti telekhatár-kerítésébe tervezett kapun keresztül, a rendkívül kis forgalommal bíró, alárendelt Ady
Endre úton át közelíthető meg.
A 208 helyrajzi számú terület északnyugati telekhatára mentén jelenleg elfogadható műszaki tartalommal
nem jellemezhető gyalogjárda található, ami szintén felújításra kerül. A meglévő aszfaltozott úttest és a
tervezett gyalogos forgalomra szánt járda között nagyon keskeny zöldsáv alakulna ki (szélessége 1,35mtől 2,45m-ig terjed a 208 helyrajzi számú terület északnyugati telekhatára vetületében) úgy, hogy a tanpálya
állandó gyalogos forgalmú megközelíthetősége végett több helyen (legalább két helyen) a zöldsávban
szilárd burkolatú átjárót kellene kialakítani.
A tervezett tanpálya, valamint az óvodai állandó gyalogosforgalmú átkelés rendeltetésszerű és biztonságos
használata végett, az esős időszakokban történő zöldsáv-felázás és az esetleges, a burkolatra történő
sárfelhordás megakadályozására egyöntetű szilárd burkolat került megtervezésre úgy, hogy a járdától az
útszélesítés határozott módon elválasztódjon (elválasztó „K” szegély került betervezésre).
A tervezett útszélesítés az egyöntetű szilárd burkolat kialakítása végett, a balesetmentes gyalogos
közlekedés és a kulturált, esztétikus, rendezett környezet miatt indokolt és szükséges.
Udvari melléképület nettó alapterülete összesen: 38,91 m2
Főépület nettó alapterülete összesen: 345,79 m2
2. Épületgépészet
Víz-csatorna szerelés
Az épület vízellátása a telekhatár melletti vízóra aknából kiépítendő KPE vezetéken a beépítendő
fővízmérőn keresztül történik. Az épületbe való beállás után az alapvezetékek anyaga MSZ EN 1057
minőségű rézcső 9 mm vtg. NMC Climaflex csőhéj szigeteléssel, az ágvezetékek anyaga HeP2O (Hepworth)
műanyag cső, 4 mm-es NMC Climaflex Stabil szigeteléssel ellátva. A szerelés során felhasználandó
gömbcsapok legalább MOFÉM, a tartalék elzáró szelepek legalább SCHELL minőségűek, vagy velük
egyenértékűek. A hmv. ellátást 2 db 200 literes Hajdú gyártmányú villanybojler biztosítja. Az utcai szennyvíz
hálózatra való rákötésig az épületen kívüli alapvezeték mérete DN110-DN160 méretű KG-PVC tokos
műanyag csatornacső. Az iránytörésekhez valamint az előre meghatározott helyekre KG-PVC tisztítóaknákat
kell elhelyezni.
Központi fűtési rendszer:
A meglévő és tervezett épületrészben teljesen új fűtési rendszer fog épülni. A hőigény biztosítására egy
Immergas Victrix Pro 55 Erp típusú gázkazán kerül beépítésre. A keletkezett égéstermékek a kazán saját
(vele együtt tanúsított) cső a csőben rendszerű égéstermék elvezető rendszerrel kerül kivezetésre. Az
épületben kétcsöves radiátoros fűtési rendszer lesz kialakítva. A lapradiátorok IMMERGAS-típusú fehér
acéllemez lapradiátorok, a fürdőszobai törölközőszárító COSMOTREND típusú íves csőradiátor. A radiátorok
kézi HERZ szeleptestekkel lesznek bekötve. A szabadon vezetett fűtési vezetékek anyaga rézcső, forrasztott
kötésekkel, idomokkal.
Gázellátási rendszer:
A belső gázellátási rendszer az utcai leágazó vezeték telekhatáron belüli végpontján lévő fogyasztói
főelzáró, illetve a tervezett készülék előtti elzáró szerelvény közötti rendszer. Beépítendő készülékek: 1db
Immergas Victrix Pro 55 ERP típusú fali, zárt égésterű kondenzációs fűtő gázkazán és egy gázkonvektor a
melléképületben. A tervezett fogyasztói vezeték anyaga, szabadon vezetett rézcső MSZ EN 1057 szerint,
préskötéses idomokkal szerelve.
Belső terű helyiségek szellőzése:
A belső terű helyiség szellőztetésére 1 db Heliosz ventilátor kerül beépítésre. A levegő pótlására 1 db
Aereco Eht-780 típusú légbevezető kerül felszerelésre.
3.Épületvillamosság
Általános információ
A meglévő épületben a villamos installáció teljes egészében bontásra kerül. Ott is új villamos hálózat kerül
kialakításra. Az óvoda jelenleg rendelkezik 1 fázisú szigetelt kötegelt méretlen csatlakozóvezetékes villamos
energiaellátással, valamint Hensel Mi típusú 1 fázisú mérőhellyel, 1 fázisú indukciós közvetlen mérővel.
Meglévő csatlakozás 1x32A csatlakozási áramértékkel és csatlakozóponti földeléssel. A mérőhely bővítése
szükséges, mivel a tűzeseti főkapcsolót, és túlfeszültség-védelmet kell beépíteni. A jelenlegi csatlakozást
3x16A-ra kell bővíteni.
A feszültségmentesítés, és kikapcsolás a mérőhelyre felszerelt tűzeseti főkapcsolóval lehetséges. Az épület
mértékadó kockázati besorolása: “AK” fokozatú.

Elosztó berendezés
Az új elosztó-berendezés a meglévő épületrész közlekedőjében lesz elhelyezve. Az elosztó műanyag
szekrény elemekből épül fel, süllyesztett, belül maszkos kialakítású, kívül, elől ajtóval zárt. A terhelhetősége:
3x25A; védettsége: legalább IP40/50; zárlati igénybevétele: 6 kAeff. Az elosztó berendezést az MSZ EN
61439-1:2012 szabvány „Ellenőrzött elosztó berendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben
megfelelve kell elkészíteni.
Installációs hálózat vezetékei
Az új elosztóból kiinduló különböző célú áramköröknek a vezetékei kivétel nélkül mind réz erű, köpenyes
vezetékek. Típus szempontjából a betervezett vezetékek NYM-J. Engedélyezettek még az YSLY, régi
jelzetű MB-Cu, MT, valamint H05-- típusok. A vezetékezés minden részen takartan, a falazatban kerül
elhelyezésre. A kötések kizárólag dobozban, előírt kötőelemek felhasználásával történhet. A kötések helyén
az áramköröket egyértelműen meg kell jelölni. A szerelvények elemeire történő csatlakozáshoz a sodrott erű
vezetékekhez érvéghüvelyt és/vagy sajtolt sarut kell alkalmazni. Az építészeti szerkezeteknél - elsősorban
a főfalaknál, a régi és az új épület találkozásánál- a vezeték átvezetéseket minősített tömítőanyaggal
kell lezárni, majd azt dokumentálni. A fogyasztók, a vezetékek zárlat és túlterhelés elleni védelmére
kismegszakító készülékek kerülnek alkalmazásra.
Szerelvények
Az installációs szerelvények védettsége illeszkedik a használat, a tevékenység adta követelményekhez
a helyiségek jellege szerinti besoroláshoz. A helyiségek jellege alapvetően száraz, ezért a szerelvények
védettsége lehet IP 20/40/50. Alapvetően süllyesztett rendszerű szerelvények nyernek elhelyezést. A
dugaszolóaljzatok kivétel nélkül mind biztonsági kivitelű. A vizesblokk helyiségekben a dugaszolóaljzatok
IP44 védettséggel, csapófedeles kivitelűek. Több szerelvény alkalmazásakor sorolhatóan kell kialakítani a
szerelvények elhelyezését.
Világítás
Az adott használathoz, a tevékenységhez a szükséges megvilágítási szint mindenhol biztosított. A
betervezett lámpatestek fénycső, és kompakt fénycső lámpatestek, mennyezetre történő elhelyezéssel. Az
egységekben a világítás kapcsolása kapcsolóval történik. A kialakított világítás elvárt megvilágítási szintjei:
nevelői: 500lx, raktárak: 200lx; közlekedő: 100lx; szociális blokkok: 200lx; csoportszobák: 500lx, egyéb
kiszolgáló helyiségek: 300lx. A lámpatestek védettsége: IP 20/40. A világítási előírások hivatkozása: 3/2002.
(II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet, MSZ EN 1838:2014, MSZ EN 12464-1:2012 szabványok.
Biztonsági világítás
Az épületben a közlekedőben, valamint a csoportszobákban és kijárati ajtók fölé akkumulátoros készenléti
üzemű, 1 óra áthidalási idejű kijáratjelzőket kell elhelyezni. Nem az általános világítás részeként működik.
Önálló leágazással rendelkeznek az elosztóról. A lámpatesthez tartózó emblémát, irány jelöléssel el
kell helyezni. A világítási előírások hivatkozása: 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet, MSZ EN
1838:2014, MSZ EN 12464-1:2012 szabványok.
Külső világítás
Az épületre kívül - a közlekedő részek fölött - lámpatesteket kell felszerelni.
Dugaszolóaljzatok
Igény szerint a kisebb eszközök, takarító eszközök, mobil eszközök részére takarító dugaszolóaljzat kerül
felszerelésre, egy-egy helyiségben a világítási kapcsolóval sorolható módon. A dugaszolóaljzatok kivétel
nélkül mind biztonsági kivitelű.
Gyengeáramú hálózatok
Informatikai hálózat kerül kiépítésre (telefon/számítógép). A rendszer csillagpontos. Az informatikai hálózat
kiépítését szakember bevonásával kell elvégezni. Önálló védőcsőbe kell húzni a vezetékeket, vezetésük
külön legyen az erőátviteli vezetékektől.
Érintésvédelem
TN-S rendszer, védőösszekötő hálózat kiépítésével, hibaáram védőkapcsolókkal. Minden villamos
szerkezethez, szerelvényhez a védővezetőt el kell vezetni. Minden épületgépészeti csőhálózatot, és egyéb
bekötésre kötelezett fémszerkezetet külön-külön be kell kötni a védőösszekötő hálózatba.
Villám, - és túlfeszültség-védelem
Az épületre a vonatkozó OTSZ előírásai alapján kockázatelemzés készült. A kockázatelemezés eredménye
alapján kell meghatározni a villámvédelmi rendszert. 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 74. fejezet
előírása, és az MSZ 62305 szabványsorozat szerint norma szerinti villámvédelmi berendezés tervezése
igényként jelentkezik. A tervezett villámvédelmi rendszer: LPLIII/LPSIII. Belső villámvédelmi intézkedés:
LPLIII-IV szint szerinti, SPD1,2 kombi levezető alkalmazása. Az elkészült villámvédelmi berendezésen el kell
végezni a felülvizsgálatokat, majd minősítő iratot kell kiállítani.
A munkák építési engedély kötelesek, a jogerős építési engedély a közbeszerzési dokumentumok között
található.
További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz
lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert
akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció.
(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: 2017/10/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (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: 79059888
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMOBAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. u. 63.
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: HU
E-mail: imobaukft@gmail.com
Telefon: +36 703813092
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Korábbi módosítás: A melléképület vonatkozásában az épületgépészeti munkák épületvillamossági
munkákkal kerülnek kiváltásra, a gázkonvektorok helyett villanyfűtés készül, a nem támogatható,
Megrendelő által finanszírozandó munkák külön megjelölése.
Jelen módosítás: Az építési munkák szétválasztása az építési engedéllyel érintett és nem érintett
részekre, illetve ennek megfelelő számlázási módra az általános forgalmi adót illetően.
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 a szerződést úgy kötötték meg, hogy Vállalkozó az építési
részt nettó összegben, ÁFA nélkül számlázza, mert a munka építési engedély köteles és ezért a
2007. évi CXXVII. tv. 142. §-ában foglaltakra tekintettel fordítottan adózik (az általános forgalmi adó
megfizetésére az Építtető kötelezett). A szerződés teljesítése során - adószakértő bevonásával Szerződő Felek a korrekció szükségességét állapították meg, tekintettel arra, hogy az elvégzendő
munkának csak egy része esik az engedélyköteles tevékenység körébe.

Tekintettel arra, hogy a szerződés közbeszerzési eljárás nyomán köttetett, szerződő felek
megvizsgálták a szerződésmódosítás közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
vonatkozó rendelkezéseivel való összhangját, s a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
úgy ítélték meg, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel a
módosítás nem lényeges, az alábbi indoklással:
- A módosított feltételek nem befolyásolhatták volna az eljárásban részt vevők körét vagy a nyertes
személyét. Tekintettel arra, hogy az eljárás a Kbt. 115. § szerinti eljárás volt, melyben az ajánlatkérő
közvetlenül hívott ajánlattételre öt gazdasági szereplőt, az eredetileg felkért ajánlattevőkön kívül
más ajánlattevők esetleges részvétele vizsgálatra nem szorul, mivel ebben az eljárásban a Kbt.
115. § (4) bekezdése értelmében ajánlatot kizárólag ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tehet.
A módosítás a részletes költségvetéssel meghatározott műszaki tartalmat nem változtatta meg,
csupán azon belüli tételek számlázási módját érintette, ami más ajánlat nyertességét nem tette volna
lehetővé. [Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont]
- A módosított feltételek nem változtatják meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes
ajánlattevő javára, hiszen a szerződéses ár nem változik. [Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pont]
- A módosítás az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest új elemet nem
tartalmaz. [Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pont]
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: 79059888 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 79059888 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

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6559/2018)
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: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK01740
Postai cím: Deák Ferenc tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajtay Anikó
Telefon: +3676513797
E-mail: bajtay.aniko@bacs.gov.hu
Fax: +3676998346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkmkh.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Kiskunhalasi Járási Hivatal központi épületeinek felújítása_1. sz. módosítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
A Kiskunhalasi Járási Hivatal központi épületeinek felújítása_1. sz. módosítás
Rész száma:
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: Kiskunhalas Szilády Áron u. 19-21. (hrsz.: 33)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A” épület
Az épület utcai és udvari szárnyból áll. A kiviteli terv tárgyát képező, átalakítással érintett terület az
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központi épület udvari szárnyának földszinti és emeleti épületrésze, mely jelenleg üresen áll. A
kivitelezés a belső funkcionális elrendezést érinti, melynek során az egységes arculatnak megfelelő
irodák kerülnek kialakításra. A tervezett beavatkozás tartószerkezeti átalakítást is érint, az
északnyugati homlokzaton egy új nyíláskiváltás, valamint a belső főfalban nyíláskiváltások
készülnek. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben leírtak szerint az átalakítás nem tartozik építési
engedéllyel végezhető munkák közé.
Bontandó szerkezetek:
FÖLDSZINT

- A főbejárat kialakítása során új nyíláskiváltás szükséges az északnyugati homlokzaton, a szélfogó
és
a közlekedő között, valamint a lépcsőház főbejárat felöli földszinti falában. Nyíláskiváltásokat lásd
Tartószerkezeti kiviteli terv szerint.
- A meglévő zárka helyiségek a földszinten megszüntetésre kerülnek, a zárkák közötti elválasztó
falakat a terv szerint bontani kell. A zárkák ajtóit ki kell bontani, helyenként, a nyílást szélesítve új
nyíláskiváltás kialakítandó, annak érdekében, hogy a tervezett irodák megfelelő méretű ajtóval
rendelkezzenek.
- A zárkák meglévő ablakait elővigyázatosan ki kell bontani, deponálni, majd a tervezett ablakokkal
összeépítve kell újra beépíteni! Ezeken a helyeken a parapetfalak is bontásra kerülnek.
- A KAB felöli oldalon a meglévő vizesblokk teljes egészében bontandó.
- A zárkák aszfaltburkolata, illetve a közlekedőben lévő márványmozaik burkolat szintén bontandó.
EMELET
- Az emeleti vizesblokk teljes egészében elbontandó.
- Az összes meglévő helyiség ajtaját ki kell bontani, helyettük új ajtókat terveztünk.
- Meglévő mozaikburkolatok bontandók.
Építendő szerkezetek:
Alapozás: A tervezett főbejárat előtti előlépcső alapozása betonból készül, alapozási síkot és
részleteket lásd Tartószerkezeti kiviteli terven.
Födémek: A meglévő vasbeton födémek feltehetően előregyártott vasbeton födémek, a födémeket átalakítás
nem érinti
Falazatok: A belső válaszfalak 10,0cm vastag Porotherm 10 N+F téglából falazva, a kisebb
nyílásbefalazásokat valamint a zárkák ajtóinak nyílás befalazását Ytong pórusbeton téglából terveztük.
Padlószerkezet:Gondosan előkészített esztrichrétegre elhelyezett kőporcelán burkolat és laminált
parkett a rétegrendek szerint.
Hőszigetelések: A talajon fekvő padlószerkezetekbe nem terveztünk. A bontások során kialakuló,
homlokzati szigetelésen okozott sérüléseket helyre kell állítani. A tervezett ablakok és homlokzati
nyílásoknál 3,0cm vastag ps hab szigetelésből keretezést terveztünk.
Technológiai szigetelés: A lapostető szigetelés alatti rétegekben technológiai szigetelést
(gőznyomás kiegyenlítő réteg) illetve páratechnikai szigetelést kell elhelyezni a tervben kiírt
helyekre.
Burkolatok: Hidegpadlós helyiségekben kőporcelán lapburkolat készül a melegpadlós helyiségekbe
laminált parkettát terveztünk. Az emeletre vezető lépcső járófelületén lévő műkő felújítandó.
Nyílászárók: Homlokzati nyílászárók minimum öt légkamrás műanyag nyílászárók 3 rétegű víztiszta
gáztöltésű LOWE bevonatú hőszigetelő üvegezéssel, a bejárati automata kapu alumínium
szerkezetű, és ragasztott biztonsági üveggel készül. Lásd nyílászáró konszignációban leírtakat. A
menekülési útvonalba elhelyezett nyílászáróknak, a menekülési útvonalba helyezhető minősítéssel kell
rendelkezniük.
Homlokzatok: A homlokzati nyíláskialakításoknál a sérült hőszigetelést és színezést helyre kell
állítani.
Belső felületek: A belső vakolt felületek egy része csempeburkolatot kap (vizes helyiségek),
burkolat
nélküli belső falfelületek vizes diszperziós festékkel festettek. A vizes helyiségekben
ajtómagasságig (2,10m) csempeburkolatot irányoztunk elő, hálóba rakva.
Villamos energia ellátás: Az épületrészek villamos energia ellátása az áramszolgáltató hálózatáról
biztosítható. Részletesebb leírás az Épületvillamossági műszaki leírásban található.
Vízellátás: A szolgáltatóval történt egyeztetés szerint az épület vízellátása a közterületen futó
vízvezetékről biztosított. Részletesebb leírás az Épületgépészeti műszaki leírásban található.
Csatornázás: A keletkezett szennyvizet városi szennyvízcsatornába kell vezetni. Részletesebb leírás
az Épületgépészeti tervfejezetben található.
Csapadékvíz: A tetőfelületeken és a szilárd burkolatokon összegyűlő csapadékvíz csapadék a
helyszínen elszikkasztásra kerül. Részletesebb leírás az Épületgépészeti tervfejezetben található.
Gázellátás: Részletesebb leírás az Épületgépészeti tervfejezetben található.
FÖLDSZINTI ÉPÜLETRÉSZ HASZNOS ALAPTERÜLETE: 344,37 m²
EMELETI ÉPÜLETRÉSZ HASZNOS ALAPTERÜLETE: 355,90 m²
„B” épület
A kivitelezés a belső funkcionális elrendezést érinti, melynek során az egységes arculatnak
megfelelő irodák kerülnek kialakításra. A tervezett beavatkozás tartószerkezeti átalakítást is érint,
az épület északnyugati homlokzatán az utca felöl a meglévő pincefal alapozása megerősítésre kerül.
Az udvari szárnyon egy nagyobb nyíláskiváltás készül. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben leírtak

szerint az átalakítás nem tartozik építési engedéllyel végezhető munkák közé.
Építendő szerkezetek:
Alapozás: A tervezett főbejárat előtti akadálymentes rámpa alapozása betonból készül, alapozási
síkot és részleteket lásd Tartószerkezeti kiviteli terven.
Födémek: A meglévő födémeket az átalakítás nem érinti.
Falazatok: A belső válaszfalak 10,0cm vastag Porotherm 10 N+F téglából falazva, valamint 10,0cm
vastag hangszigetelt gipszkarton válaszfalak.
Padlószerkezet: Gondosan előkészített esztrichrétegre elhelyezett kőporcelán burkolat és laminált
parkett a rétegrendek szerint.
Bádogos szerkezetek: Az újonnan készített bádogos szerkezeteket horganyzott acéllemezből
terveztük.
Talajnedvesség elleni szigetelések: Meglévő, megmaradó, az átalakítás minimálisan érinti.
Hőszigetelések: A bontások során kialakuló, homlokzati szigetelésen okozott sérüléseket helyre kell
állítani.
Burkolatok: Hidegpadlós helyiségekben kőporcelán lapburkolat készül a melegpadlós helyiségekbe
laminált parkettát terveztünk.
Nyílászárók: A délkeleti homlokzaton és az akadálymentes rámpa érkező pihenőjénél szükséges 1-1
nyílászárót cserélni. Homlokzati nyílászárók minimum öt légkamrás műanyag nyílászárók 3 rétegű
víztiszta gáztöltésű LOWE bevonatú hőszigetelő üvegezéssel. Lásd nyílászáró konszignációban
leírtakat. A menekülési útvonalba elhelyezett nyílászáróknak , a menekülési útvonalba helyezhető
minősítéssel kell rendelkezniük .
Homlokzatok: A homlokzati nyíláskialakításoknál a sérült hőszigetelést és színezést helyre kell
állítani.
Belső felületek: A belső vakolt felületek egy része csempeburkolatot kap (vizes helyiségek),
burkolat nélküli belső falfelületek vizes diszperziós festékkel festettek. A vizes helyiségekben
ajtómagasságig (2,10m) csempeburkolatot irányoztunk elő, hálóba rakva.
Villamos energia ellátás: Az épületrészek villamos energia ellátása az áramszolgáltató hálózatáról
biztosítható. Részletesebb leírás az Épületvillamossági kiviteli tervben.
Vízellátás: A szolgáltatóval történt egyeztetés szerint az épület vízellátása a közterületen futó
vízvezetékről biztosított. Részletesebb leírás az Épületgépészeti kiviteli tervben.
Csatornázás: A keletkezett szennyvizet városi szennyvízcsatornába kell vezetni. Részletesebb leírás
az Épületgépészeti kiviteli tervben.
Csapadékvíz: A tetőfelületeken és a szilárd burkolatokon összegyűlő csapadékvíz csapadék a
helyszínen elszikkasztásra kerül. Részletesebb leírás az Épületgépészeti kiviteli tervben.
Gázellátás: Részletesebb leírás Épületgépészeti kiviteli tervben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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:
521 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Kiskunhalasi Járási Hivatal központi épületeinek
felújítása_1. sz. módosítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/01/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BAUPIKTOR Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 10.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
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: 105880656
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45300000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kiskunhalas 6400 Szilády Áron u. 19-21 (hrsz.: 33) sz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A” épület
Az épület utcai és udvari szárnyból áll. A kiviteli terv tárgyát képező, átalakítással érintett terület az
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központi épület udvari szárnyának földszinti és emeleti épületrésze, mely jelenleg üresen áll. A
kivitelezés a belső funkcionális elrendezést érinti, melynek során az egységes arculatnak megfelelő
irodák kerülnek kialakításra. A tervezett beavatkozás tartószerkezeti átalakítást is érint, az
északnyugati homlokzaton egy új nyíláskiváltás, valamint a belső főfalban nyíláskiváltások
készülnek. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben leírtak szerint az átalakítás nem tartozik építési
engedéllyel végezhető munkák közé.
Bontandó szerkezetek:
FÖLDSZINT
- A főbejárat kialakítása során új nyíláskiváltás szükséges az északnyugati homlokzaton, a szélfogó
és
a közlekedő között, valamint a lépcsőház főbejárat felöli földszinti falában. Nyíláskiváltásokat lásd
Tartószerkezeti kiviteli terv szerint.
- A meglévő zárka helyiségek a földszinten megszüntetésre kerülnek, a zárkák közötti elválasztó
falakat a terv szerint bontani kell. A zárkák ajtóit ki kell bontani, helyenként, a nyílást szélesítve új
nyíláskiváltás kialakítandó, annak érdekében, hogy a tervezett irodák megfelelő méretű ajtóval
rendelkezzenek.
- A zárkák meglévő ablakait elővigyázatosan ki kell bontani, deponálni, majd a tervezett ablakokkal
összeépítve kell újra beépíteni! Ezeken a helyeken a parapetfalak is bontásra kerülnek.
- A KAB felöli oldalon a meglévő vizesblokk teljes egészében bontandó.
- A zárkák aszfaltburkolata, illetve a közlekedőben lévő márványmozaik burkolat szintén bontandó.
EMELET
- Az emeleti vizesblokk teljes egészében elbontandó.
- Az összes meglévő helyiség ajtaját ki kell bontani, helyettük új ajtókat terveztünk.
- Meglévő mozaikburkolatok bontandók.
Építendő szerkezetek:

Alapozás: A tervezett főbejárat előtti előlépcső alapozása betonból készül, alapozási síkot és
részleteket lásd Tartószerkezeti kiviteli terven.
Födémek: A meglévő vasbeton födémek feltehetően előregyártott vasbeton födémek, a födémeket
átalakítás nem érinti
Falazatok: A belső válaszfalak 10,0cm vastag Porotherm 10 N+F téglából falazva, a kisebb
nyílásbefalazásokat valamint a zárkák ajtóinak nyílás befalazását Ytong pórusbeton téglából
terveztük.
Padlószerkezet:Gondosan előkészített esztrichrétegre elhelyezett kőporcelán burkolat és laminált
parkett a rétegrendek szerint.
Hőszigetelések: A talajon fekvő padlószerkezetekbe nem terveztünk. A bontások során kialakuló,
homlokzati szigetelésen okozott sérüléseket helyre kell állítani. A tervezett ablakok és homlokzati
nyílásoknál 3,0cm vastag ps hab szigetelésből keretezést terveztünk.
Technológiai szigetelés: A lapostető szigetelés alatti rétegekben technológiai szigetelést
(gőznyomás kiegyenlítő réteg) illetve páratechnikai szigetelést kell elhelyezni a tervben kiírt
helyekre.
Burkolatok: Hidegpadlós helyiségekben kőporcelán lapburkolat készül a melegpadlós helyiségekbe
laminált parkettát terveztünk. Az emeletre vezető lépcső járófelületén lévő műkő felújítandó.
Nyílászárók: Homlokzati nyílászárók minimum öt légkamrás műanyag nyílászárók 3 rétegű víztiszta
gáztöltésű LOWE bevonatú hőszigetelő üvegezéssel, a bejárati automata kapu alumínium szerkezetű, és
ragasztott biztonsági üveggel készül. Lásd nyílászáró konszignációban leírtakat. A menekülési útvonalba
elhelyezett nyílászáróknak, a menekülési útvonalba helyezhető minősítéssel
5
kell rendelkezniük.
Homlokzatok: A homlokzati nyíláskialakításoknál a sérült hőszigetelést és színezést helyre kell
állítani.
Belső felületek: A belső vakolt felületek egy része csempeburkolatot kap (vizes helyiségek),
burkolat
nélküli belső falfelületek vizes diszperziós festékkel festettek. A vizes helyiségekben
ajtómagasságig (2,10m) csempeburkolatot irányoztunk elő, hálóba rakva.
Villamos energia ellátás: Az épületrészek villamos energia ellátása az áramszolgáltató hálózatáról
biztosítható. Részletesebb leírás az Épületvillamossági műszaki leírásban található.
Vízellátás: A szolgáltatóval történt egyeztetés szerint az épület vízellátása a közterületen futó
vízvezetékről biztosított. Részletesebb leírás az Épületgépészeti műszaki leírásban található.
Csatornázás: A keletkezett szennyvizet városi szennyvízcsatornába kell vezetni. Részletesebb leírás
az Épületgépészeti tervfejezetben található.
Csapadékvíz: A tetőfelületeken és a szilárd burkolatokon összegyűlő csapadékvíz csapadék a
helyszínen elszikkasztásra kerül. Részletesebb leírás az Épületgépészeti tervfejezetben található.
Gázellátás: Részletesebb leírás az Épületgépészeti tervfejezetben található.
FÖLDSZINTI ÉPÜLETRÉSZ HASZNOS ALAPTERÜLETE: 344,37 m²
EMELETI ÉPÜLETRÉSZ HASZNOS ALAPTERÜLETE: 355,90 m²
„B” épület
A kivitelezés a belső funkcionális elrendezést érinti, melynek során az egységes arculatnak
megfelelő irodák kerülnek kialakításra. A tervezett beavatkozás tartószerkezeti átalakítást is érint,
az épület északnyugati homlokzatán az utca felöl a meglévő pincefal alapozása megerősítésre kerül.
Az udvari szárnyon egy nagyobb nyíláskiváltás készül. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben leírtak
szerint az átalakítás nem tartozik építési engedéllyel végezhető munkák közé.
Építendő szerkezetek:
Alapozás: A tervezett főbejárat előtti akadálymentes rámpa alapozása betonból készül, alapozási
síkot és részleteket lásd Tartószerkezeti kiviteli terven.
Födémek: A meglévő födémeket az átalakítás nem érinti.
Falazatok: A belső válaszfalak 10,0cm vastag Porotherm 10 N+F téglából falazva, valamint 10,0cm
vastag hangszigetelt gipszkarton válaszfalak.
Padlószerkezet: Gondosan előkészített esztrichrétegre elhelyezett kőporcelán burkolat és laminált
parkett a rétegrendek szerint.
Bádogos szerkezetek: Az újonnan készített bádogos szerkezeteket horganyzott acéllemezből
terveztük.
Talajnedvesség elleni szigetelések: Meglévő, megmaradó, az átalakítás minimálisan érinti.
Hőszigetelések: A bontások során kialakuló, homlokzati szigetelésen okozott sérüléseket helyre kell
állítani.
Burkolatok: Hidegpadlós helyiségekben kőporcelán lapburkolat készül a melegpadlós helyiségekbe

laminált parkettát terveztünk.
Nyílászárók: A délkeleti homlokzaton és az akadálymentes rámpa érkező pihenőjénél szükséges 1-1
nyílászárót cserélni. Homlokzati nyílászárók minimum öt légkamrás műanyag nyílászárók 3 rétegű
víztiszta gáztöltésű LOWE bevonatú hőszigetelő üvegezéssel. Lásd nyílászáró konszignációban
leírtakat. A menekülési útvonalba elhelyezett nyílászáróknak , a menekülési útvonalba helyezhető
minősítéssel kell rendelkezniük .
Homlokzatok: A homlokzati nyíláskialakításoknál a sérült hőszigetelést és színezést helyre kell
állítani.
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Belső felületek: A belső vakolt felületek egy része csempeburkolatot kap (vizes helyiségek),
burkolat nélküli belső falfelületek vizes diszperziós festékkel festettek. A vizes helyiségekben
ajtómagasságig (2,10m) csempeburkolatot irányoztunk elő, hálóba rakva.
Villamos energia ellátás: Az épületrészek villamos energia ellátása az áramszolgáltató hálózatáról
biztosítható. Részletesebb leírás az Épületvillamossági kiviteli tervben.
Vízellátás: A szolgáltatóval történt egyeztetés szerint az épület vízellátása a közterületen futó
vízvezetékről biztosított. Részletesebb leírás az Épületgépészeti kiviteli tervben.
Csatornázás: A keletkezett szennyvizet városi szennyvízcsatornába kell vezetni. Részletesebb leírás
az Épületgépészeti kiviteli tervben.
Csapadékvíz: A tetőfelületeken és a szilárd burkolatokon összegyűlő csapadékvíz csapadék a
helyszínen elszikkasztásra kerül. Részletesebb leírás az Épületgépészeti kiviteli tervben.
Gázellátás: Részletesebb leírás Épületgépészeti kiviteli tervben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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: 105880656
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BAUPIKTOR Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 10.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
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: 2018/04/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmában szereplő költségvetés (továbbiakban kiadott
költségvetés) építőmesteri és elektromos munkákat tartalmazó részének alábbi változásait a
tervezési szakaszban előre nem látható műszaki szükségesség indokolta, azonban az alábbiakban
részletezett változások a beruházás eredeti célját és rendeltetését nem változtatják meg. Jelen
szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetés tartalmazza a megváltozott tételeket az
alábbiak szerint:
Elmaradó tételek:
1. Elmaradó alapozás

A "B" épület északnyugati sarkán a pincefal süllyedését jelző épületkárosodási nyomok
mutatkoznak. A statikai tervekben szerepel az épület ezen pontján a pincefal alatt, szakaszos
betonozással történő aláalapozás. A süllyedést az épület tövébe folyó csapadékvíz okozta. A
süllyedés következtében az utcai járda az épület felé lejt, mely a környező járdaszakaszokról is ide
vezeti a vizet.
A csatolt statikai szakvélemény alapján, a süllyedést okozó csapadékvíz, folyókával történő
elvezetésével, valamint egy új, az épülettől kifelé lejtő járda építésével megállítható a pincefal
további süllyedése. A süllyedés jelenlegi mértéke még nem veszélyezteti az épület állékonyságát, a
süllyedés okának elhárításával további süllyedés nem várható, elhagyható az aláalapozással történő
megerősítés.
2. - 3. Gázkazán cseréje
A "B" épület építész és szakági tervei már 2015-ben elkészültek. A 2017-as tervezéskor "B" épület
tekintetében csak a költségkiírások kerültek aktualizálásra. Időközben az épületen részleges
energetikai korszerűsítés megtörtént, mely során az épület homlokzati és födém hőszigetelést
kapott, valamint a nyílászárói kicserélésre kerültek, így az épület hőszükséglete megváltozott,
lecsökkent. Az eredeti 2015-ben készült épületgépészeti tervekben szereplő 60 kW maximális
fűtőteljesítményű gázkazán teljesítménye 12 - 60 kW között szabályozható, így az épületgépész
tervező javaslatára nem került módosításra a korábban betervezett kazán fajtája és teljesítmény
elvárása. Azonban a kivitelezés során, épület fenntartási költségcsökkentési lehetőségként felmerült
- ugyanezen gyártó által forgalmazott - kisebb szabályozási tartományú, a szigetelt épület csökkent
hőmennyiségét kielégítő Viessmann Vitodens 100 típusú, 26 kW teljesítményű kazán beépítése.
A kiadott költségvetésben nem szereplő tételek:
4. Utólagos falmerevítés
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egybefüggő ügyfélszolgálati terének kialakítása érdekében szükséges
volt egy merevítő fal elbontása. A statikailag szükséges merevítést egy utólagosan beépítendő acél
tartóvázzal lehet megoldani, melynek önálló vasbeton alap építése és tűzgátló bevonat készítése
szükséges.
5. Kültéri munkálatok
Az ingatlan udvara és az udvar közterületi csatlakozása kátyús, töredezett betonburkolatú. A teljes
udvar felújítására készültek előzetes tervek és költségkimutatások, de jelen beruházás forrásai nem
nyújtanak fedezetet az udvar teljes körű - csatlakozó részekre kiterjedő - felújítására.
Az udvar részleges átépítése szükséges az épületek bejáratának akadálymentes
megközelíthetősége érdekében. Az 1. pontban jelzett statikai problémák elhárítása miatt szükséges
az utcai járda átépítése, hogy az épülettől távolodó irányba vezesse a csapadékvizet. A járda
átépítése érinti a kapubehajtót, melynek szűk méretét és a kapu használatának nehézségét
korábban jelezte a helyi Katasztrófavédelmi Hatóság. Az utcai járda átépítésével együtt elkészül
a szélesebb kapubehajtó és szélesebb kapu is, mely elengedhetetlen a hivatali gépjárművek
használatához.
6. - 7. Irattár felújítása
A tervezés során az irattári funkciót ellátó helyiségek kialakítása a 3.-4. építési ütem részét képezik.
A hivatal átköltözésével, azonban szükséges legalább egy helyiség részleges felújítása, mely
ideiglenesen betölti az irattár szerepét. Ehhez a terveken - F-18-al jelölt - helyiségben készül
tisztasági festés, a nagyobb falrepedések javításával, az elkorhadt, elvetemedett ajtó helyett egy
műanyag ajtó kerül beépítésre.
8. Elektromos kapacitás bővítés miatti munkálatok
Az épület felújítás utáni megnövekedő elektromos igények kielégítésére a helyi villamosáram
szolgáltatótól Megrendelő megrendelte az elektromos mérőóra kapacitásának bővítését. A
megnövelt teljesítmény fogadásához szükséges a főelosztó szekrényig haladó kábelt nagyobb
keresztmetszetűre cserélni, ehhez nagyobb keresztmetszetű vezető szerekezet kialakítása és egy
új, nagyobb kapacitású főkapcsoló beépítése szükséges.
Az elektromos kapacitás bővítési munkálatok alatt kerültek kiírásra az irattár világításának
bővítéséhez szükséges elektromos szerelési munkák is.
2.2. Figyelemmel arra, hogy a kiadott költségvetés nem tartalmazta a jelen szerződésmódosítás
mellékletét képező költségvetésben szereplő (fentebb részletezett) tételeket, azonban ezek
beépítése az épület rendeltetésszerű használatához szükséges, illetve ezen tételek összege (nettó
8.651.216.-Ft) nem haladja meg a teljes nettó szerződéses ellenérték (114.531.872.-Ft) 15%át, Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel módosítják a szerződést. A módosítás
következtében a szerződés általános jellege nem változik meg, és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmában szereplő költségvetés
(továbbiakban kiadott költségvetés) építőmesteri és elektromos munkákat tartalmazó részének
alábbi változásait a tervezési szakaszban előre nem látható műszaki szükségesség indokolta,
azonban az alábbiakban részletezett változások a beruházás eredeti célját és rendeltetését
nem változtatják meg. Jelen szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetés tartalmazza a
megváltozott tételeket az alábbiak szerint:
Elmaradó tételek:
1. Elmaradó alapozás
A "B" épület északnyugati sarkán a pincefal süllyedését jelző épületkárosodási nyomok
mutatkoznak. A statikai tervekben szerepel az épület ezen pontján a pincefal alatt, szakaszos
betonozással történő aláalapozás. A süllyedést az épület tövébe folyó csapadékvíz okozta. A
süllyedés következtében az utcai járda az épület felé lejt, mely a környező járdaszakaszokról is ide
vezeti a vizet.
A csatolt statikai szakvélemény alapján, a süllyedést okozó csapadékvíz, folyókával történő
elvezetésével, valamint egy új, az épülettől kifelé lejtő járda építésével megállítható a pincefal
további süllyedése. A süllyedés jelenlegi mértéke még nem veszélyezteti az épület állékonyságát, a
süllyedés okának elhárításával további süllyedés nem várható, elhagyható az aláalapozással történő
megerősítés.
2. - 3. Gázkazán cseréje
A "B" épület építész és szakági tervei már 2015-ben elkészültek. A 2017-as tervezéskor "B" épület
tekintetében csak a költségkiírások kerültek aktualizálásra. Időközben az épületen részleges
energetikai korszerűsítés megtörtént, mely során az épület homlokzati és födém hőszigetelést
kapott, valamint a nyílászárói kicserélésre kerültek, így az épület hőszükséglete megváltozott,
lecsökkent. Az eredeti 2015-ben készült épületgépészeti tervekben szereplő 60 kW maximális
fűtőteljesítményű gázkazán teljesítménye 12 - 60 kW között szabályozható, így az épületgépész
tervező javaslatára nem került módosításra a korábban betervezett kazán fajtája és teljesítmény
elvárása. Azonban a kivitelezés során, épület fenntartási költségcsökkentési lehetőségként felmerült
- ugyanezen gyártó által forgalmazott - kisebb szabályozási tartományú, a szigetelt épület csökkent
hőmennyiségét kielégítő Viessmann Vitodens 100 típusú, 26 kW teljesítményű kazán beépítése.
A kiadott költségvetésben nem szereplő tételek:
4. Utólagos falmerevítés
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egybefüggő ügyfélszolgálati terének kialakítása érdekében szükséges
volt egy merevítő fal elbontása. A statikailag szükséges merevítést egy utólagosan beépítendő acél
tartóvázzal lehet megoldani, melynek önálló vasbeton alap építése és tűzgátló bevonat készítése
szükséges.
5. Kültéri munkálatok
Az ingatlan udvara és az udvar közterületi csatlakozása kátyús, töredezett betonburkolatú. A teljes
udvar felújítására készültek előzetes tervek és költségkimutatások, de jelen beruházás forrásai nem
nyújtanak fedezetet az udvar teljes körű - csatlakozó részekre kiterjedő - felújítására.
Az udvar részleges átépítése szükséges az épületek bejáratának akadálymentes
megközelíthetősége érdekében. Az 1. pontban jelzett statikai problémák elhárítása miatt szükséges
az utcai járda átépítése, hogy az épülettől távolodó irányba vezesse a csapadékvizet. A járda
átépítése érinti a kapubehajtót, melynek szűk méretét és a kapu használatának nehézségét
korábban jelezte a helyi Katasztrófavédelmi Hatóság. Az utcai járda átépítésével együtt elkészül
a szélesebb kapubehajtó és szélesebb kapu is, mely elengedhetetlen a hivatali gépjárművek
használatához.
6. - 7. Irattár felújítása
A tervezés során az irattári funkciót ellátó helyiségek kialakítása a 3.-4. építési ütem részét képezik.
A hivatal átköltözésével, azonban szükséges legalább egy helyiség részleges felújítása, mely
ideiglenesen betölti az irattár szerepét. Ehhez a terveken - F-18-al jelölt - helyiségben készül
tisztasági festés, a nagyobb falrepedések javításával, az elkorhadt, elvetemedett ajtó helyett egy
műanyag ajtó kerül beépítésre.
8. Elektromos kapacitás bővítés miatti munkálatok

Az épület felújítás utáni megnövekedő elektromos igények kielégítésére a helyi villamosáram
szolgáltatótól Megrendelő megrendelte az elektromos mérőóra kapacitásának bővítését. A
megnövelt teljesítmény fogadásához szükséges a főelosztó szekrényig haladó kábelt nagyobb
keresztmetszetűre cserélni, ehhez nagyobb keresztmetszetű vezető szerekezet kialakítása és egy
új, nagyobb kapacitású főkapcsoló beépítése szükséges.
Az elektromos kapacitás bővítési munkálatok alatt kerültek kiírásra az irattár világításának
bővítéséhez szükséges elektromos szerelési munkák is.
2.2. Figyelemmel arra, hogy a kiadott költségvetés nem tartalmazta a jelen szerződésmódosítás
mellékletét képező költségvetésben szereplő (fentebb részletezett) tételeket, azonban ezek
beépítése az épület rendeltetésszerű használatához szükséges, illetve ezen tételek összege (nettó
8.651.216.-Ft) nem haladja meg a teljes nettó szerződéses ellenérték (114.531.872.-Ft) 15%át, Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel módosítják a szerződést. A módosítás
következtében a szerződés általános jellege nem változik meg, és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
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: 105880656 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 134468433 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (5400/2018)
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: 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
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
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen, Harsona utca szilárd burkolattal való ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Debrecen, Harsona utca szilárd burkolattal való ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Harsona utca, (hrsz. 17302)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen, Harsona utca szilárd burkolattal való ellátása.
301 méter hosszban útépítés csapadékvízelvezetés építése nélkül, a hatályos útügyi műszaki előírásoknak
és a tervdokumentációnak megfelelő paraméterekkel a 0+000-0+300,4 km szelvény között a Kishegyesi út
felől.
(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: 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:
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:
3690 / 2018 (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:
2018/02/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: D-PROFIL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán utca 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
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: 46036521
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):

45233140-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Harsona utca, (hrsz. 17302)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen, Harsona utca szilárd burkolattal való ellátása.
301 méter hosszban útépítés csapadékvízelvezetés építése nélkül, a hatályos útügyi műszaki előírásoknak
és a tervdokumentációnak megfelelő paraméterekkel a 0+000-0+300,4 km szelvény között a Kishegyesi út
felől.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 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: 46036521
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: D-PROFIL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán utca 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
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: 2018/03/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés 29.) pontja a következőképpen rendelkezik:
Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő az állami támogatásra vonatkozó
Támogatási Szerződést aláírta és/vagy a Támogatói Okiratot kézhez vette és a támogatás összege
az önkormányzat számláján jóváírásra kerül. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben a
támogatás nem kerül megítélésre.
Jelen szerződésmódosítással a Felek a szerződés 29. pontját módosítani kívánják az alábbiak
szerint:
29.) Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő az állami támogatásra vonatkozó
Támogatási Szerződést aláírta és/vagy a Támogatói Okiratot kézhez vette és a támogatás összege
az önkormányzat számláján jóváírásra kerül és/vagy Megrendelő akként dönt, hogy a megvalósítást
saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdi és a Vállalkozót erről tájékoztatta. A
szerződés nem lép hatályba, amennyiben a támogatás nem
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés 29.) pontja a következőképpen rendelkezik:
Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő az állami támogatásra vonatkozó
Támogatási Szerződést aláírta és/vagy a Támogatói Okiratot kézhez vette és a támogatás összege
az önkormányzat számláján jóváírásra kerül. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben a
támogatás nem kerül megítélésre.
Jelen szerződésmódosítással a Felek a szerződés 29. pontját módosítani kívánják az alábbiak
szerint:
29.) Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő az állami támogatásra vonatkozó
Támogatási Szerződést aláírta és/vagy a Támogatói Okiratot kézhez vette és a támogatás összege
az önkormányzat számláján jóváírásra kerül és/vagy Megrendelő akként dönt, hogy a megvalósítást
saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdi és a Vállalkozót erről tájékoztatta. A
szerződés nem lép hatályba, amennyiben a támogatás nem kerül megítélésre és a Megrendelő
önerőből nem valósítja meg a beruházást.
A szerződés 3. pontjának első bekezdése a következőképpen rendelkezik:

Megrendelő központi költségvetési forrásból származó támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani.
A támogatás elnyerése esetén jelen beruházás állami támogatásból kerül megvalósításra.
Felek a fenti rendelkezést azzal kívánják kiegészíteni, hogy a megvalósítást saját felelősségre, teljes
egészében önerőből megkezdheti a Megrendelő akként, hogy a támogatás elnyerése esetén a
beruházás utólagosan, központi költségvetési forrásból elszámolásra kerül.
A módosított 3. pont első bekezdése ennek megfelelően:
Megrendelő központi költségvetési forrásból származó támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani.
A támogatás elnyerése esetén jelen beruházás állami támogatásból kerül megvalósításra.
A megvalósítást saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdheti a Megrendelő akként,
hogy a támogatás elnyerése esetén a beruházás utólagosan, központi költségvetési forrásból
elszámolásra kerül.
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: 46036521 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46036521 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint:
(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.
A szerződéses feltételek változatlanok maradnak, ugyanazon építési beruházást kell a Vállalkozónak
megvalósítania, hiszen kizárólag a hatálybaléptető rendelkezés és ezzel összefüggésben a
finanszírozási feltételek kerülnek módosításra. A Vállalkozó szempontjából irreleváns, hogy a
vállalkozói díj támogatásból vagy Megrendelő által ,,megelőlegezve”, saját költségvetéséből kerül
finanszírozásra. Az útépítésre leginkább alkalmas időszaka az évnek tavasztól kora őszig tart, így
Megrendelő és a városrészen élő lakosság alapvető érdeke, hogy tavasszal az építési munkák
megkezdődhessenek.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja
meg, a vállalkozói díj összege változatlan marad és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti
szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, az elvégzendő
kivitelezési munka műszaki tartalmát jelen módosítás nem érinti.
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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (5401/2018)
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: 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
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
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Felsőpércsi utca szilárd burkolatának és csapadékvíz csatornának a kiépítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„A Felsőpércsi utca szilárd burkolatának és csapadékvíz csatornának a kiépítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Felsőpércsi utca (hrsz. 02067, 01195, 32467,
01197/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Felsőpércsi utca szilárd burkolatának és csapadékvíz csatornának a kiépítése.
A beruházás keretében megvalósul 2696 m2 út építése és 968m2 járda készítése.
Az út kezdőszelvénye Debrecen, Kondoroskert utca szilárd burkolat vége, az út kiépítése szintben keresztez
vasútvonalat (0+046 km. sz. - 0+079 km. sz.), amely területen a vasúti fényjelző berendezéseket meg kell
kettőzni. Végszelvénye a Debrecen, Levendula utca. (0+000 km. sz. - 0+512 km. sz.).
(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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
510 / 2018 (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:
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: D-PROFIL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán utca 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
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: 78532473
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):

45233140-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Felsőpércsi utca (hrsz. 02067, 01195, 32467,
01197/1)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Felsőpércsi utca szilárd burkolatának és csapadékvíz csatornának a kiépítése.
A beruházás keretében megvalósul 2696 m2 út építése és 968m2 járda készítése.
Az út kezdőszelvénye Debrecen, Kondoroskert utca szilárd burkolat vége, az út kiépítése szintben keresztez
vasútvonalat (0+046 km. sz. - 0+079 km. sz.), amely területen a vasúti fényjelző berendezéseket meg kell
kettőzni. Végszelvénye a Debrecen, Levendula utca. (0+000 km. sz. - 0+512 km. sz.).
(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: 78532473
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: D-PROFIL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán utca 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
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: 2018/03/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés 29.) pontja a következőképpen rendelkezik:
Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú,
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra. Jelen
szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a projektre vonatkozó Támogatási Szerződést
aláírta és/vagy a Támogatói Okiratot kézhez vette és a Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés
nem lép hatályba, amennyiben az Irányító Hatóság és/vagy Közreműködő Szervezet a pályázatot
írásban elutasítja.
Jelen szerződésmódosítással a Felek a szerződés 29. pontját módosítani kívánják az alábbiak
szerint:
29.) Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító
számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra. Jelen
szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a projektre vonatkozó Támogatási Szerződést
aláírta és/vagy a Támogatói Okiratot kézhez vette és/vagy Megrendelő akként dönt, hogy a
megvalósítást saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdi és a Vállalkozót 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.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződés 29.) pontja a következőképpen rendelkezik:
Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú,
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra. Jelen
szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a projektre vonatkozó Támogatási Szerződést
aláírta és/vagy a Támogatói Okiratot kézhez vette és a Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés

nem lép hatályba, amennyiben az Irányító Hatóság és/vagy Közreműködő Szervezet a pályázatot
írásban elutasítja.
Jelen szerződésmódosítással a Felek a szerződés 29. pontját módosítani kívánják az alábbiak
szerint:
29.) Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító
számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra. Jelen
szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a projektre vonatkozó Támogatási Szerződést
aláírta és/vagy a Támogatói Okiratot kézhez vette és/vagy Megrendelő akként dönt, hogy a
megvalósítást saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdi és a Vállalkozót 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.
A szerződés 3. pontjának első bekezdése a következőképpen rendelkezik:
Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra. A pályázat nyertessége
esetén jelen beruházás részben állami támogatásból, részben önerőből kerül megvalósításra.
Hivatkozási vonalkód: 1827007504
Felek a fenti rendelkezést azzal kívánják kiegészíteni, hogy a megvalósítást saját felelősségre, teljes
egészében önerőből megkezdheti a Megrendelő akként, hogy a pályázat nyertessége esetén a
beruházás utólagosan, pályázati forrásból elszámolásra kerül.
A módosított 3. pont első bekezdése ennek megfelelően:
Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra. A pályázat nyertessége
esetén jelen beruházás részben állami támogatásból, részben önerőből kerül megvalósításra.
Hivatkozási vonalkód: 1827007504
A megvalósítást saját felelősségre, teljes egészében önerőből megkezdheti a Megrendelő akként,
hogy a pályázat nyertessége esetén a beruházás utólagosan, pályázati forrásból elszámolásra kerül.
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: 78532473 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78532473 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint:
(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.

A szerződéses feltételek változatlanok maradnak, ugyanazon építési beruházást kell a Vállalkozónak
megvalósítania, hiszen kizárólag a hatálybaléptető rendelkezés és ezzel összefüggésben a
finanszírozási feltételek kerülnek módosításra. A Vállalkozó szempontjából irreleváns, hogy a
vállalkozói díj támogatásból vagy Megrendelő által ,,megelőlegezve”, saját költségvetéséből kerül
finanszírozásra. Az útépítésre leginkább alkalmas időszaka az évnek tavasztól kora őszig tart, így
Megrendelő és a városrészen élő lakosság alapvető érdeke, hogy tavasszal az építési munkák
megkezdődhessenek.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja
meg, a vállalkozói díj összege változatlan marad és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti
szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, az elvégzendő
kivitelezési munka műszaki tartalmát jelen módosítás nem érinti.
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

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (5407/2018)
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: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK23459
Postai cím: Varga utca 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béres Nándor gazdasági igazgató
Telefon: +36 52431631
E-mail: hivatal@dnyem.hu
Fax: +36 52431632
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dnyem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.dnyem.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium bővítése”
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:
„Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium bővítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45214200-2

További tárgyak:
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Szent Anna utca 17. (HRSZ: 9754)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ
pince: 162,61 m2 belmagasság: 3,00 m (488 légköbméter)
tornaterem: 499,8 m2 belmagasság: 8,35 m (4173 légköbméter)
földszint: 150,02 m2 belmagasság: 4,7 m (705 légköbméter)
emelet: 632,53 m2 belmagasság: 3,8 m (2403 légköbméter)
ÖSSZESEN: 1444,96 m2 (7769 légköbméter)
síkalapozás: 301 m3
mélyalapozás-cölöpalap: 2314 m
vasbeton fal, oszlop, gerenda, lépcső: 855 m3

gipszkarton fal: 733 m2
vékonyvakolatok: 1180 m2
lábazati vakolatok: 283 m2
belső fa ajtók: 102 m2
fém ajtók: 72 m2
függönyfalak: 358 m2
ablakok: 141 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: 2017/08/30 (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:
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:
13411 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Szent József Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium bővítése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/30 (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: HUNÉP Universal Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 34-36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon: + 36 52507300
Internetcím(ek): (URL) www.hunep.hu
Fax: +36 52507261
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 577.596.000
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:

45214200-2

További tárgyak:
71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Szent Anna utca 17. (HRSZ: 9754)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ
pince: 162,61 m2 belmagasság: 3,00 m (488 légköbméter)
tornaterem: 499,8 m2 belmagasság: 8,35 m (4173 légköbméter)
földszint: 150,02 m2 belmagasság: 4,7 m (705 légköbméter)
emelet: 632,53 m2 belmagasság: 3,8 m (2403 légköbméter)
ÖSSZESEN: 1444,96 m2 (7769 légköbméter)
síkalapozás: 301 m3
mélyalapozás-cölöpalap: 2314 m
vasbeton fal, oszlop, gerenda, lépcső: 855 m3
gipszkarton fal: 733 m2
vékonyvakolatok: 1180 m2
lábazati vakolatok: 283 m2
belső fa ajtók: 102 m2
fém ajtók: 72 m2
függönyfalak: 358 m2
ablakok: 141 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:
vagy Kezdés: 2017/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/08 (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: 590.196.045
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUNÉP Universal Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 34-36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon: + 36 52507300
Internetcím(ek): (URL) www.hunep.hu
Fax: +36 52507261
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
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):
eredeti szerződésben szereplő rész:
„6. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől 2018. április 30. napjáig.”
módosítást követően:
„6. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől 2018. június 8. napjáig”
eredeti szerződésben szereplő rész:
„8. A Szerződés 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák
vállalkozói átalánydíja összesen: 577.596.000.- Ft + 152.710.919.- Ft ÁFA

Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA
törvénynek megfelelően számolják el. A vállalkozói díj teljesítésére a normál, egyenes áfafizetés
szabályai vonatkoznak, figyelemmel Ajánlatkérő alanyi adómentességére.”
módosítást követően:
„8. A Szerződés 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák
vállalkozói átalánydíja összesen: 590.196.045.- Ft + 156.112.931.- Ft ÁFA
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA
törvénynek megfelelően számolják el. A vállalkozói díj teljesítésére a normál, egyenes áfafizetés
szabályai vonatkoznak, figyelemmel Ajánlatkérő alanyi adómentességére.”
A vállalkozói díj emelkedésére tekintettel a jóteljesítési és jótállási biztosíték összege 29.509.802,Ft-ra emelkedik. Vállalkozó 15 napon belül intézkedik a már teljesített jóteljesítési biztosíték
kiegészítése iránt.
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: 1. A szerződéskötést követően az alábbi előre nem látható
körülmények merültek fel:
1. Körülmény: Közműépítési munkák, áttervezés
A „Vállalkozási szerződés” vonatkozó pontja és műszaki tartalma értelmében Vállalkozó a kiviteli
tervek elkészítését megrendelte a METOPE 2000 Kft-től, mint generáltervezőtől. A „Tervezési
szerződés” kelte: 2017. augusztus 30.
A „Tervezési szerződés”-ben meghatározott tervszolgáltatási időszakok szerint, a közmű kiváltási
terveknek 5 munkanapon belül rendelkezésre kellett állniuk a szerződéskötési dátumtól számítot-tan,
tehát a szaktervezőnek azt el kellett készítenie 2017. szeptember 6-ig.
A projekt megvalósításához az építési munkaterület 2017. szeptember 11-én került átadásra, mely
esemény az építési naplóban is rögzítésre került.
A munkaterület átadása-átvétel után az újonnan tervezett épület helyén elbontásra kerültek a burkolatok, kivágásra kerültek a fák és ezáltal kitűzhető, terepre illeszthetővé vált az épület.
A kitűzési munkák elvégzése után egyértelmű lett, hogy az időközben (a „Tervezési szerződés”ben vállaltaknak megfelelően) elkészített közműépítési tervek szerinti műszaki tartalom egyes
pozíciókban nem valósítható meg, ennek legfőbb oka a megvalósításra „szánt” rendkívül szűk
terület, amely miatt áttervezés vált szükségessé. A déli homlokzat mentén, a meglévő műfüves pálya
és az új épület között nem maradt elengedő hely a tervezett csapadékvíz és szennyvíz elve-zető
vezetékszakaszok lefektetéséhez. A csapadékvíz nyomvonal egy részét a nyugati homlokzat felől
az északi homlokzat (belső udvar) mellett, a meglévő épületrész pinceszintjén lehet elvezetni, míg a
másik részét a déli homlokzat mellől az új épület belsejében lehet elvezetni. A szennyvíz nyomvonal
esetében pedig a déli homlokzat melletti részt szintén az új épület belsejében kell ve-zetni.
A fent részletezett, nyomvonal változást okozó körülmények okán a közműépítési munkákat
megkezdeni nem lehetett, akadályoztatás állt elő mind a közműépítési munkák, mind a tervezett
létesítmény megvalósításában.
Vállalkozó az akadályoztatás tényét írásban jelezte Megrendelő felé 2017. szeptember 19-én.
Intézkedés:
A Vállalkozó által jelzett probléma kivizsgálása, valamint a módosított nyomvonal lehetőségének
egyeztetése az akadályoztatás közlése után azonnal megkezdődött. Újabb feltárások/kitűzések és
közmű vezetékszakaszok felkutatása után több lehetséges elképzelés is megvizsgálásra került,
melyeket a 2017. október 6-án megtartott egyeztetésen vizsgálták meg és fogadták el az egyeztetések résztvevők. A módosított közműépítési tervek 2017. október 9-én készültek el és megkül-désre
is kerültek Megrendelő, Műszaki ellenőr és Generálkivitelező részére.
A fenti pontban részletezett tény 21 akadályoztatott napot eredményezett.
2. Körülmény: Épületszerkezeti változással járó alaprajzi módosulás
A meglévő épület alapozásának és az épület állagmegóvásának érdekében (süllyedés, repedés elkerülése) a kiviteli terv szerint elkészült a cölöpfal munkatér lehatárolása.
A pincetömb földkiemelési munkáinak elvégzése után láthatóvá vált, hogy a meglévő épület mellé
közvetlenül lefúrt cölöpök egy része a meglévő épület alapozásának egyenlőtlensége miatt kitér a

függőleges síkból. Ez sajnos az újonnan tervezett épület belső méreteiben cca. 10 cm méret csökkenést okoz.
Az észlelt probléma az építési naplóban jelzésre került 2018. január 18-án.
A fent részletezett alaprajzi változással járó módosulás okán a szerkezetépítési munkákat fel kel-lett
függeszteni az érintett szakaszon, akadályoztatás állt elő a tervezett létesítmény megvalósítá-sában.
Vállalkozó az akadályoztatás tényét írásban jelezte Megrendelő felé 2018. január 19-én.
Intézkedés:
Vállalkozó jelzése alapján a Generáltervező az előzetes állásfoglalását megküldte 2018. január
18-án. Az állásfoglalásában rögzítette, hogy a változást előzetesen le kell egyeztetni az illetékes
Épí-tésügyi Hatósággal. Annak okán, hogy a változáshoz szükséges-e lefolytatni építési engedély
módosítási eljárást. Az egyeztetés 2018. január 24-én megtörtént, építési engedély módosítása
nem szükséges. 2018. január 25-én megtartásra került a 2. számú kooperációs értekezlet, ahol rögzítésre került a változás megoldása.
A fenti pontban részletezett tény 8 akadályoztatott napot eredményezett.
A probléma az építési naplóban rögzítésre került (2018. január 18-án kelt bejegyzés).
3. Körülmény: Közműépítési munkák, nyomvonal ütközés
A kivitelezési munkák és azokon belül a külső közmű szerelési munkák előrehaladásával Felek
újabb, előre nem látható problémával szembesültek.
Az új épület keleti oldala mentén a tervezett csapadékvíz elvezetés nyomvonala ütközik a távhő
vezetékkel, mivel a távhő vezeték a feltételezett - velünk előzményi adatként ismertetett - nyomvonalától eltérő helyen fut.
A csapadékvíz elvezetés nyomvonalát módosítani szükséges, de azt módosított nyomvonalon,
csak a meglévő-megmaradó útburkolat megbontásával és helyreállításával, jelentős pótköltségek
mellett lehet kivitelezni. Ezt a tényt és a megrendelői válasz kérését Vállalkozó a 2017. december 4ei (generál) építési naplóbejegyzésében jelezte is Megrendelő felé.
A fent részletezett, nyomvonal változást okozó körülmények okán a közműépítési munkákat fel
kellett függeszteni az érintett szakaszon, akadályoztatás állt elő mind a közműépítési munkák, mind
a tervezett létesítmény megvalósításában.
Vállalkozó az akadályoztatás tényét írásban jelezte Megrendelő felé 2017. december 5-én.
Intézkedés:
A Vállalkozó által jelzett probléma kivizsgálása, valamint a módosított nyomvonal lehetőségének
egyeztetése az akadályoztatás közlése után azonnal megkezdődött. 2017. december 7-én megtartásra került az 1. számú kooperációs értekezlet, ahol rögzítésre került, hogy a közműépítési mun-kák
csak a módosított nyomvonal kivitelezéséből eredő pótmunka elrendelése után folytatható.
Vállalkozó a változás költségkihatásának dokumentumát (pót- és elmaradó munkák összeállítását)
Megrendelő részére átadta, Műszaki ellenőr azt műszakilag ellenőrizte és jóváhagyta.
A kialakult költségek elszámolása jelen szerződésmódosításban tud megtörténni, tehát a nyomvo-nal
változásból eredő műszaki változás is jelen dokumentummal kerül elrendelésre.
A módosított nyomvonal kivitelezése, valamint a közműépítési munkákból fennmaradt teljesítés
kivitelezése a rá épülő útépítési munkarészt késedelembe hozta.
A fenti pontban részletezett akadályoztatás a jelentkező pótmunka elrendelésének hiányában még
mindig fennáll. A pótmunka elrendelése csak szerződésmódosítással történhet meg.
A probléma az építési naplóban rögzítésre került (2017. december 4-én kelt bejegyzés).
2. A szerződéskötést követően az alábbi pót- és elmaradó munkák, műszaki változtatások merültek
fel:
P001/a/M Meglévő - belső közlekedési út és járda felújítása új térburkolat ráépítésével
P003 Tüzivíz hálózathoz nyomásfokozó rendszer kiépítése
P004 Közműépítési munkák pót- és elmaradó költségeinek összeállítása
P005 Műfüves pálya megvilágítás
P006 Csoportszobák kialakításának elmaradó- és pótmunkái
P007 Informatikai végpont a tornatermi légkezelő géphez
P008 EON fogadószekrény cseréje
P009 Tetőterasz funkcióváltása - fél intenzív zöldtető VARJÚHÁJ felülettel
E001 Aj-26 konszignációs jelű szerkezetek módosulása
V01/M Légkezelő gépek típusainak módosítása
V02/b/M Termosztatikus radiátor szelepes vezérlés kiváltása helyiségenkénti érzékelő és az osztó
gyűjtő szekrényekben elhelyezett, körönkénti motoros szelepes sza-bályzású kialakításra
V04 Automatika módosítás
Megrendelő rögzíti, hogy az egyeztetett és elfogadott munkálatok nettó 12.600.045,- Ft értékű
vállalkozási díj növekményét el fogja rendelni és azt szerződésmódosításban rögzíti.

Kivitelező rögzíti, hogy a jelen pontban taglalt munkálatoknak többlet időszükséglete van, melyre a
szerződésmódosítás hatálybalépésétől 25 naptári nap áll rendelkezésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
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: 577.596.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 590.196.045 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

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (5411/2018)
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: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK23459
Postai cím: Varga utca 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béres Nándor gazdasági igazgató
Telefon: +36 52431631
E-mail: hivatal@dnyem.hu
Fax: +36 52431632
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dnyem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.dnyem.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola meglévő
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:
Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola meglévő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45350000-5

További tárgyak:

45400000-1
45310000-3

45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 2., hrsz.: 2025
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Átalakítás:
525 m2 beton aljzat készítése
633 m2 válaszfal építése
10 m2 teherhordó falazat építése
1262 m2 vakolat készítése
440 m2 gipszkarton szerkezet építése
492 m2 függőleges burkolat készítése

917 m2 PVC burkolat készítése
89 m2 belső nyílászáró elhelyezése
2376 m2 belső festés
39,5 m2 függöny beépítése
89,1 m2 külső burkolat elkészítése
csatlakozó villamos és gépészeti munkák
Új építés:
1500 lm3 bontás
924 m2 falzsaluzása
460 m2 fejtömb és talpgerenda alapozás
3355 m2 síklemez zsaluzás
472 m2 oszlop zsaluzás
92 m2 egyenes karú lépcső zsaluzás
130 t betonacél szerelés
651 m3 betonozás
2066 m2 állványozás
274 m2 beton aljzat készítése
125,5 m2 ipari burkolat készítése
3345 m2 teherhordó fal készítése
830 m2 válszfal készítése
1365 m2 szendvicspanel térlefedés készítése
8244 m2 vékonyvakolat készítése
1332 m2 gipszkarton szerkezete készítése
8041 m2 burkolat készítése
8
54 db belső ajtó elhelyzése
5984 m2 diszperziós festés készítése
1221 m2 tűzvédő bbevonat készítése
2227 m2 talajvíz elleni szigetelés készítése
1092,19 m2 földszinti padló szigetelése
1608 m2 homlokzati szigetelés
403 m üzemi használati víz elleni szigetelés
101,34 m2 függöny beépítése
288 m2 külső burkolat elkészítése
csatlakozó villamos és gépészeti munkák
(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: 2017/07/25 (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:
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:
13408 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola meglévő épületének átalakítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2017/08/30 (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: NYÍR-KOMPLETT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lujza utca 22.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@nyirkomplett.hu
Telefon: +36 42450837
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42450838
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1.009.513.497
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45350000-5

További tárgyak:

45400000-1

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45112700-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 2., hrsz.: 2025
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Átalakítás:
525 m2 beton aljzat készítése
633 m2 válaszfal építése
10 m2 teherhordó falazat építése
1262 m2 vakolat készítése
440 m2 gipszkarton szerkezet építése
492 m2 függőleges burkolat készítése
917 m2 PVC burkolat készítése
89 m2 belső nyílászáró elhelyezése
2376 m2 belső festés
39,5 m2 függöny beépítése
89,1 m2 külső burkolat elkészítése
csatlakozó villamos és gépészeti munkák
Új építés:
1500 lm3 bontás
924 m2 falzsaluzása
460 m2 fejtömb és talpgerenda alapozás
3355 m2 síklemez zsaluzás
472 m2 oszlop zsaluzás
92 m2 egyenes karú lépcső zsaluzás
130 t betonacél szerelés
651 m3 betonozás
2066 m2 állványozás

274 m2 beton aljzat készítése
125,5 m2 ipari burkolat készítése
3345 m2 teherhordó fal készítése
830 m2 válszfal készítése
1365 m2 szendvicspanel térlefedés készítése
8244 m2 vékonyvakolat készítése
1332 m2 gipszkarton szerkezete készítése
8041 m2 burkolat készítése
54 db belső ajtó elhelyzése
5984 m2 diszperziós festés készítése
1221 m2 tűzvédő bbevonat készítése
2227 m2 talajvíz elleni szigetelés készítése
1092,19 m2 földszinti padló szigetelése
1608 m2 homlokzati szigetelés
403 m üzemi használati víz elleni szigetelés
101,34 m2 függöny beépítése
288 m2 külső burkolat elkészítése
csatlakozó villamos és gépészeti munkák
(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: 2017/08/30 (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: 1.009.513.497
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NYÍR-KOMPLETT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lujza utca 22.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@nyirkomplett.hu
Telefon: +36 42450837
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42450838
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):
eredeti szerződésben szereplő rész:
„6. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől 2018. április 30. napjáig.”
módosítást követően:
„6. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől 2018. július 30. napjáig”
Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 3. pontja tévesen tartalmazza, hogy Vállalkozó a kiviteli
terveket elkészíti, elkészítteti. A kiviteli terveket a Megrendelő biztosítja, amint az a közbeszerzési
dokumentumokban is szerepelt. A 3. pont első bekezdésének szövege helyesen:
„Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet megtekintette, a dokumentációt áttanulmányozta, mely
alapján a kivitelezést rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, eredményesen elvégzi.”
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 szerződéskötést követően az alábbi előre nem látható
körülmények merültek fel:
1. Körülmény: Koordináta eltérés kitűzésben
Az új tornacsarnok építési területén régészeti feltárás zajlott, melynek következtében a munkaterület
a régészeti feltárás idejére akadályoztatva volt. Vállalkozó megbízására a geodéta az EOV
rendszerben végzett felmérésnél (RTK GPS alappontok, mérőállomás) a meglévő épület
sarokpontjainál koordináta eltérést tapasztalt a meglévő épületnél és új tornacsarnoknál. Vállalkozó
az építész tervezővel felvette a kapcsolatot, akinek 2017.09.20-án érkezett meg a válasza a
koordinátától való eltérésre. Ez továbbításra került a geodéta részére, melynek következtében az
akadály elhárult.
Fenti tény a kivitelezésben mintegy 2 nap késedelmet eredményezett. A probléma az építési
naplóban rögzítésre került (2017.09.19-én kelt bejegyzés).
2. Körülmény: Régészeti feltárás
Vállalkozó 2017.10.05. napján jelezte, hogy nem tudja folytatni a tornacsarnok alapozási munkáit a
régészeti feltárás miatt. Az akadály a régészeti munkák befejezéséig fennállt.
2017.10.17-én a régészeti feltárások befejeződtek, a tornacsarnok alapozási munkái folytatódtak.
Ez a tény a kivitelezésben mintegy 12 nap késedelmet eredményezett. A probléma az építési
naplóban rögzítésre került (2017.10.05-én kelt bejegyzés).
3. Körülmény: Belső udvar kialakítás
A tornacsarnok és a meglévő iskola által behatárolt belső udvar felújítása nem szerepelt a kiviteli
terveken. A tornacsarnok felépítése után az ott keletkezett csapadékvíz a belső udvarról nem
tudott elfolyni, illetve a meglévő beton burkolat felújítása is nehézkessé vált. Vállalkozó a kialakult
helyzetre megoldási javaslatot és kiviteli tervet kért, mert ennek hiánya akadályozta a tornacsarnok
alépítményi munkáit.
Az akadály 2017.10.18-án elhárult.
Ez a tény a kivitelezésben mintegy 16 nap késedelmet eredményezett. A probléma az építési
naplóban rögzítésre került (2017.10.02-én kelt bejegyzés).
4. Körülmény: Alapozás ütközik a légtechnikai alagúttal
Az alapozás ütközik a légtechnikai alagúttal a tervezett tornacsarnokban. Ezekre a tűzvédelem
(légutánpótlás) miatt szükség van az adott keresztmetszetekben. Áttervezést igényelt. A módosított
tervek elkészültéig az alapozási munkák akadályoztatva vannak, az alapozás az érintett szakaszon
nem volt folytatható.
A cölöpalapok fejgerendák és légtechnikai alagút csomópontjából adódó akadály 2017.11.29-én
elhárult.
Ez a tény a kivitelezésben mintegy 40 nap késedelmet eredményezett. A probléma az építési
naplóban rögzítésre került (2017. 10.20.-án kelt bejegyzés).
5. Körülmény: Új átkötő folyosó
Konyhaszárnynál a tornacsarnok melletti helyiségek és megközelítési (folyosói) útvonalak változtak
előzetes megrendelői és tervezői jelzések alapján. Ezzel kapcsolatban az építési engedély
módosítása történt. Addig az érintett területen munkavégzést folytatni nem lehetett. Vállalkozó kérte
a módosított kiviteli építész és tartószerkezeti, valamint a hozzá tartozó szakági terveket a jogerős
módosított építési engedéllyel együtt.
Az akadály kapcsán kért módosított építési engedély 2018.01.17-én kiállításra került, a Vállalkozó
részére megküldésre került. Vállalkozó kérte a kiviteli építész és tartószerkezeti, valamint a hozzá
tartozó szakági terveket is, melyek átadása folyamatos.
Ez a tény a kivitelezésben mintegy 14 nap késedelmet eredményezett. A probléma az építési
naplóban rögzítésre került (2018.01.03-án kelt bejegyzés).
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: 1.009.513.497 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1.009.513.497 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

Gyöngyöspata Város Önkormányzata (5308/2018)
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: Gyöngyöspata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17032
Postai cím: Fő út 65.
Város: Gyöngyöspata
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3035
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hevér Lászlóné
Telefon: +36 37364111
E-mail: polgarmesteer@gyongyospata.hu
Fax: +36 37364111/36
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyongyospata.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyongyospata.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Bokréta Egységes Óvoda- bölcsőde intézményi átalakítása új bölcsődei szolgáltatási
egység létrehozásával (TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015)”
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:
„Bokréta Egységes Óvoda- bölcsőde intézményi átalakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával
(TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015)”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45421152-4
45262650-2
45442100-8
45321000-3
45310000-3
45420000-7

45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A. Hrsz.: 1494

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bokréta Egységes Óvoda- bölcsőde 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A. szám alatti épületének intézményi
átalakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával.
Tervezett átalakítási munkák:
A tervezett átalakítási munkák során 1 db ~ 42 m2-es bölcsődei csoportszoba - 13 új bölcsődei férőhely
- kerül kialakításra, a meglévő óvoda főépülete mellett, ugyanazon helyrajzi számon lévő melléképület
átalakításával.
Főbb feladatok:
- bontási munkák;
- előtető készítése: ~ 22 m2
- nyílászárók cseréje;
- kültéri műanyag ajtó: 6 db, ablak: 11 db,
- beltéri műanyag ajtó: 1 db, ablak 4 db
- Beltéri fa ajtó: 17 db
- új gipszkarton válaszfalak építése: ~ 142 m2;
- festés ~ 711 m2;
- belső burkolatok kialakítása: padlóburkolat összesen ~ 174 m2, falburkolat összesen ~ 52 m2;
- kültéri burkolatok: terasz ~ 49 m2, kerti burkolat ~ 252 m2, járda ~ 27 m2;
- homlokzati hőszigetelés: 15 cm EPS hőszigetelő rendszerrel: ~ 223 m2, 12 cm XPS hőszigetelő
rendszerrel: ~ 17 m2;
- födém hőszigetelése 25 cm szálas hőszigetelés: ~ 230 m2;
- szelőzés szerelési munkák
- fűtési rendszer korszerűsítése:
- meglévő gázkazán cseréje kondenzációs gázkazánra (Viessmann Vitodens 100-W, 23,7kW-os (80/60°C);
- acél lapradiátorok termosztatikus szelepekkel: 15 db;
- villanybojler cseréje a kondenzációs gázkazánról fűtött (indirekt) HMV tárolóra (200 liter);
- a meglévő vizes berendezési tárgyak, víz- és csatornahálózat elbontása és új rendszer kiépítése (5 db
gyermek mosdó, 3 db gyermek WC, 1 db mosdó, 1db akadálymentes mosdó, 1db WC, 1db akadálymentes
WC, 2db zuhany, 2db mosogató, 1db bilikiöntő;
- az épület villamos hálózatának felújítása, korszerű, LED fényforrással szerelt lámpatestek beépítése,
vagyonvédelmi rendszer kiépítése;
- udvar, játszóudvar felújítása zöldterület-fejlesztésével;
- az épület teljeskörű akadálymentesítése.
A megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen
megadásra.
(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: 2017/11/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (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: TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16521 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Bokréta Egységes Óvoda- bölcsőde intézményi átalakítása
új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával (TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015)”
V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dépszol Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Veres Péter út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: info@depszol.hu
Telefon: +36 305421738
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: 24 556 114
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45421152-4

Kiegészítő szójegyzék

45262650-2
45442100-8
45321000-3
45420000-7
45350000-5
45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A. Hrsz.: 1494
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bokréta Egységes Óvoda- bölcsőde 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A. szám alatti épületének intézményi
átalakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával.
Tervezett átalakítási munkák:
A tervezett átalakítási munkák során 1 db ~ 42 m2-es bölcsődei csoportszoba - 13 új bölcsődei férőhely
- kerül kialakításra, a meglévő óvoda főépülete mellett, ugyanazon helyrajzi számon lévő melléképület
átalakításával.
Főbb feladatok:
- bontási munkák;
- előtető készítése: ~ 49 m2
- nyílászárók cseréje;
- kültéri műanyag ajtó: 6 db, ablak: 11 db,
- beltéri műanyag ajtó: 1 db, ablak 4 db
- Beltéri fa ajtó: 19 db
- új gipszkarton válaszfalak építése: ~ 142 m2;
- festés ~ 724 m2;
- belső burkolatok kialakítása: padlóburkolat összesen ~ 188 m2, falburkolat összesen ~ 52 m2;
- kültéri burkolatok: terasz ~ 49 m2, kerti burkolat ~ 252 m2, járda ~ 71 m2;

- homlokzati hőszigetelés: 15 cm EPS hőszigetelő rendszerrel: ~ 223 m2, 12 cm XPS hőszigetelő
rendszerrel: ~ 17 m2;
- födém hőszigetelése 25 cm szálas hőszigetelés: ~ 230 m2;
- padló hőszigetelése polisztirolhab lemezzel ~ 88 m2;
- szelőzés szerelési munkák
- fűtési rendszer korszerűsítése:
- meglévő gázkazán cseréje kondenzációs gázkazánra (Viessmann Vitodens 100-W, 23,7kW-os (80/60°C);
- acél lapradiátorok termosztatikus szelepekkel: 16 db;
- villanybojler cseréje a kondenzációs gázkazánról fűtött (indirekt) HMV tárolóra (200 liter);
- a meglévő vizes berendezési tárgyak, víz- és csatornahálózat elbontása és új rendszer kiépítése (5 db
gyermek mosdó, 3 db gyermek WC, 1 db mosdó, 1db akadálymentes mosdó, 1db WC, 1db akadálymentes
WC, 2db zuhany, 2db mosogató, 1db bilikiöntő;
- az épület villamos hálózatának felújítása, korszerű, LED fényforrással szerelt lámpatestek beépítése,
vagyonvédelmi rendszer kiépítése;
- udvar, játszóudvar felújítása zöldterület-fejlesztésével;
- az épület teljeskörű akadálymentesítése.
A megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen
megadásra.
(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: 2017/11/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (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: 28 106 638
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dépszol Plusz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Veres Péter út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail: info@depszol.hu
Telefon: +36 305421738
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
az újonnan kialakítandó bölcsődei csoportfoglalkoztató helyiség padlójának betonburkolata
alatt nincs hőszigetelés, melynek hiánya veszélyezteti az intézményben tartózkodó gyermekek
egészségét. Ugyanakkor a tervezetthez képest megemelkedő padlószint következményeként az
épület mozgáskorlátozottak általi megközelítését biztosító bejáró módosítása is szükségessé válik.
Megrendelő a felújítási-átalakítási munkákkal összefüggésben 2018. március 13-án igényként
jelezte Vállalkozó felé a főbejáratnál előtető kialakításának szükségességét, valamint arra vonatkozó
igényét, hogy a raktárként tervezett helyiségben csempeburkolat készüljön és vizes kiállás kerüljön
kialakításra. További igényként jelezte a kerítés kialakításának módosítását, a terasz gumiburkolattal
történő lefedését, valamint a csoportszobában, a folyosón, az átadó- illetve közlekedő helyiségekben

látható összetartó vas dobozolását. Mindezen munkálatokat Megrendelő a Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése alapján pótmunkaként, saját forrából finanszírozva kívánja Vállalkozótól megrendelni.
Továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint az árazott költségvetés tételei
tekintetében Vállalkozó 2018. március 13. napján kelt kezdeményezésére egyeztetést folytattak le,
melynek során az Ajánlati költségvetés munkatételeit véglegesítették. Felek megállapodtak abban,
hogy a főbejárati járda műkő burkolata helyettesítésre kerül azzal műszakilag egyenértékű térkő
burkolattal, valamint a terasz előtető eredetileg fém anyaga helyettesítésre kerül fa és polikarbonát
anyaggal. A helyettesítő műszaki megoldás nem jár költségmódosulással, ugyanakkor annak
alkalmazása az épület egységes megjelenésére tekintettel Megrendelő érdekeit szolgálja.
Az egyeztetés során a Műszaki ellenőr a Vállalkozó bejelentését megvizsgálta, a műszaki ellenőr
a vállalkozó által készített költségkimutatást 2018. március 20-án kelt záradékolásával a megoldás
egyenértékűségét elfogadta.
A Szerződés IX.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A jelen Szerződésben meghatározott munka
hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Díj összege nettó: 28 106 638 Ft + ÁFA,
azaz huszonnyolcmillió-százhatezer-hatszázharmincnyolc Forint + ÁFA, összesen bruttó 35 695 430
- Ft, azaz harmincötmillió-hatszázkilencvenötezer-négyszázharminc Forint.”
Tekintettel arra, hogy a pótmunkák egy részének fedezetét Megrendelő saját forrásból biztosítja,
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IX.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„6. A Megrendelő jelen Szerződés tárgya szerinti kivitelezési munkákat a TOP-1.4.1-15HE1-2016-00015 pályázatból és saját költségvetési forrásból finanszírozza.
Finanszírozási mód: utófinanszírozás. A pályázati támogatás intenzitása 100,000000%, a saját
forrás mértéke bruttó 1.910.793,-Ft”
A módosítás a teljesítési véghatáridőt nem érinti.
A szerződéssel összefüggésben korábbi szerződésmódosításra nem került sor.
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: 1. A tárgyi építési beruházás tekintetében Vállalkozó 2018.
január 9-én kel építési napló bejegyzésében, majd 2018. január 18-án kelt levelében jelezte
Megrendelő részére, hogy az újonnan kialakítandó bölcsődei csoportfoglalkoztató helyiség
padlójának betonburkolata alatt nincs hőszigetelés, melynek hiánya veszélyezteti az intézményben
tartózkodó gyermekek egészségét. Ugyanakkor a tervezetthez képest megemelkedő padlószint
következményeként az épület mozgáskorlátozottak általi megközelítését biztosító bejáró módosítása
is szükségessé válik. Megrendelő műszaki ellenőre megerősítette a hőszigetelés szükségességét,
és a padlószint tervezetthez képesti megemelkedése vonzataként a mozgáskorlátozottak
akadálymentes közlekedését biztosító járda és rámpa módosított kialakításának szükségességét,
valamint javasolta ezen feladatok kivitelezésének megrendelését és pótmunkaként történő
elszámolását.
2. Megrendelő a felújítási-átalakítási munkákkal összefüggésben 2018. március 13-án igényként
jelezte Vállalkozó felé a főbejáratnál előtető kialakításának szükségességét, valamint arra vonatkozó
igényét, hogy a raktárként tervezett helyiségben csempeburkolat készüljön és vizes kiállás kerüljön
kialakításra. További igényként jelezte a kerítés kialakításának módosítását, a terasz gumiburkolattal
történő lefedését, valamint a csoportszobában, a folyosón, az átadó- illetve közlekedő helyiségekben
látható összetartó vas dobozolását. Mindezen munkálatokat Megrendelő a Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése alapján pótmunkaként, saját forrából finanszírozva kívánja Vállalkozótól megrendelni.
A fentiekkel összefüggésben elkészíttetett, és 2018. február 26-án Vállalkozónak átadott módosított
kiviteli tervek alapján a Vállalkozó által 2018. március 19-én benyújtott pótmunka költségvetést
Megrendelő Műszaki ellenőre jóváhagyta, és elrendelte a pótmunka elvégzését, melyre tekintettel
kerül sor jelen szerződésmódosításra.
3. Továbbá szerződő felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint az árazott költségvetés tételei

tekintetében Vállalkozó 2018. március 13. napján kelt kezdeményezésére egyeztetést folytattak le,
melynek során az Ajánlati költségvetés munkatételeit véglegesítették. Felek megállapodtak abban,
hogy a főbejárati járda műkő burkolata helyettesítésre kerül azzal műszakilag egyenértékű térkő
burkolattal, valamint a terasz előtető eredetileg fém anyaga helyettesítésre kerül fa és polikarbonát
anyaggal. A helyettesítő műszaki megoldás nem jár költségmódosulással, ugyanakkor annak
alkalmazása az épület egységes megjelenésére tekintettel Megrendelő érdekeit szolgálja.
Az egyeztetés során a Műszaki ellenőr a Vállalkozó bejelentését megvizsgálta, a műszaki ellenőr
a vállalkozó által készített költségkimutatást 2018. március 20-án kelt záradékolásával a megoldás
egyenértékűségét elfogadta,.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
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: 24 556 114 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28 106 638 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/30 (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

Kaposvári Egyházmegye (6499/2018)
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: Kaposvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK14990
Postai cím: Zárda utca 4.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Világos Krisztián
Telefon: +36 82511718/20-as mellék
E-mail: gazdasagi.kaposvar@katolikus.hu
Fax: +36 82511718/17-es mellék
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://kaposvar.egyhazmegye.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karádi római katolikus templom felújítására vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatok
ellátása
Hivatkozási szám: HKT- 163/2017.
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:
Karádi római katolikus templom felújítására vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
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: 8676 Karád, Szent László tér 2., hrsz: 468
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karádi római katolikus templom felújítására vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése
Kiviteli tervdokumentáció készítése
Tervezői művezetés
Építészeti munkák
Külső csapadékvíz elvezetési munkák
Külső kőműves munkák:
Fazsindely felújítási munk ák
Harangok felújítási munkái
Országh orgona felújítása

Hangosítási rendszer kiép ítése
Vagyonvédelmi riasztó rendsze r kiépítése
Kőrestaurálási munkák
Kő restaurálási terv kés zítése
Barokk keresztelő medence kő elemeinek restaurálása
Szent Flórián szobor restaurálása, a posztamens rekon strukciójával,
Kolera kereszt restaurálása:
Templom főoltár kétfokú bar okk lépcsőjének restaurálása:
Templom főhajóját és a szentélyt elválasztó egy fokú lépcs ő restaurálása:
Nyugati belső kapu kőkeretének restaurálása:
Templom D-i bejárata előtti Tardosi vörös kő lé pcső javítása:
Festés restaurálási munkák
Restaurálási terv készítése
Falfelületeken lévő falképek restaurálása:
Festmények restaurálása:
Fa és faszobrászati restaurálási és felújítási munkák
Restaurálási terv elkészítése,
Szt. László- főoltár restaurálá sa
Szószék restaurálása
Fájdalmas anya oltár restaurálása
Jézus Szíve oltár restaurálása
Lourdesi oltár restaurálása
Szentsír oltár restaurálása
Szobrok, kiegészítők resta urálása
Főhajó padjainak felújítása
Gyóntatószék felújítása
Sekrestyeajtó felújítása
(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: 2017/11/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (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:
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:
16566 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozói szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PK - É.H.K. Kft .
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Verseny utc a 2.
Város: Pécs

NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
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: 136000000
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: HU232 A teljesítés helye: 8676 Karád, Szent László tér 2., hrsz: 468
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karádi római katolikus templom felújítására vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatok
ellátása
Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése
Kiviteli tervdokumentáció készítése
Tervezői művezetés
Építészeti munkák
Külső csapadékvíz elvezetési munkák
Külső kőműves munkák:
Fazsindely felújítási munk ák
Harangok felújítási munkái
Országh orgona felújítása
Hangosítási rendszer kiép ítése
Vagyonvédelmi riasztó rendsze r kiépítése
Kőrestaurálási munkák
Kő restaurálási terv kés zítése
Barokk keresztelő medence kő elemeinek restaurálása
Szent Flórián szobor restaurálása, a posztamens rekon strukciójával,
Kolera kereszt restaurálása:
Templom főoltár kétfokú bar okk lépcsőjének restaurálása:
Templom főhajóját és a szentélyt elválasztó egy fokú lépcs ő restaurálása:
Nyugati belső kapu kőkeretének restaurálása:
Templom D-i bejárata előtti Tardosi vörös kő lé pcső javítása:
Festés restaurálási munkák
Restaurálási terv készítése
Falfelületeken lévő falképek restaurálása:
Festmények restaurálása:
Fa és faszobrászati restaurálási és felújítási munkák
Restaurálási terv elkészítése,
Szt. László- főoltár restaurálá sa
Szószék restaurálása
Fájdalmas anya oltár restaurálása
Jézus Szíve oltár restaurálása
Lourdesi oltár restaurálása
Szentsír oltár restaurálása
Szobrok, kiegészítők resta urálása
Főhajó padjainak felújítása
Gyóntatószék felújítása

Sekrestyeajtó felújítása
(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: 2017/11/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (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: 138750000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PK - É.H.K. Kft .
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Verseny utc a 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
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: 2018/03/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Meglévő örökségvédelmi engedély módosítása, a változásról módosított engedély terv készítése;
A padsorok alatt, a kiemelt járófelület deszkaburkolat visszakerül, alatta pedig osztályozott zúzottkő
burkolat készül a talajpára hatékony kiszellőztetésére;
A teljes feltárt téglafalazat geotextilia védelmet kap;
Az Árpádkori templom apszisa, északi fala, és beforduló nyugati falcsonkja fölé, annak pontos
geometriáját követve a templomban bontott, válogatott, tisztított, szintén 40×40 cm méretű kelheimi
kőlap burkolat készül a tervlap szerinti kiosztásban. Így egységes és balesetmentes kőburkolat
jelenik meg a templomban, de a történeti érték barokk kő a középkori falazat feletti megjelenése
határozottan elválik az újtól. Az új és a régi kőlapok közötti fúga szélesebb, tartósan rugalmas
tömítőmassza.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Megrendelő, mint kérelmező 2017. december 8-án kelt, SO-04/
EOH/1845-9/2017. számú határozattal örökségvédelmi engedélyt kapott tárgyi létesítmény
felújítására. Az engedély többek között templom padlóburkolatának cseréjére is vonatkozott.
A bontási munkálatok végzése során Vállalkozó téglafal szakaszok nyomára bukkant. Az
engedélyben foglaltaknak megfelelően az engedélyező hatóság és az illetékes múzeum felé a
bejelentés megtörtént. A múzeum régészei 2018. január 17-22. között 1-2 ásónyom mélységben
megtisztították a falszakaszokat, és fotót, és felszínrajzot készítettek. Molnár István régész 2018.
január 22-én kelt Jelentése szerint az eddigi adatokból ismert Árpádkori templom maradványai
kerültek elő, melyet a későbbi középkorban, és a 18. században nyugatra bővítettek.

Megrendelőnek, mint építtetőnek a teljes feltárásra nincsen lehetősége, de kifejezett szándéka
a nagy értékű lelet megvédése, és jelzésszerű bemutatása. Ezért szükséges az alábbi munkák
pótlólagos elvégzése:
Meglévő örökségvédelmi engedély módosítása, a változásról módosított engedély terv készítése;
A padsorok alatt, a kiemelt járófelület deszkaburkolat visszakerül, alatta pedig osztályozott zúzottkő
burkolat készül a talajpára hatékony kiszellőztetésére;
A teljes feltárt téglafalazat geotextilia védelmet kap;
Az Árpádkori templom apszisa, északi fala, és beforduló nyugati falcsonkja fölé, annak pontos
geometriáját követve a templomban bontott, válogatott, tisztított, szintén 40×40 cm méretű kelheimi
kőlap burkolat készül a tervlap szerinti kiosztásban. Így egységes és balesetmentes kőburkolat
jelenik meg a templomban, de a történeti érték barokk kő a középkori falazat feletti megjelenése
határozottan elválik az újtól. Az új és a régi kőlapok közötti fúga szélesebb, tartósan rugalmas
tömítőmassza.
A fetiekben ismertetett munkák pótmunka keretében kerülnek megvalósításra.
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: 136000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 138750000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Vállalkozó egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Kétpó Község Önkormányzata (5457/2018)
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: Kétpó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21408
Postai cím: Almásy tér 1.
Város: Kétpó
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5411
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keresztes Péter Pál
Telefon: +36 56333294
E-mail: ketpo@ketpo.hu
Fax: +36 56333294
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ketpo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kétpó község csapadékvíz elvezetése a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00018 pályázat keretén
belül
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:
Kétpó község csapadékvíz elvezetése a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00018 pályázat keretén belül
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45232000-2
45232450-1
45232451-8

45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5411 Kétpó, 049, 074, 1, 285, 338, 337, 138, 263, 136, 139,
133/2, 46, 205, 172, 174, 173 és 284/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megvalósuló létesítmény:
Megnevezése: csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukció
Helye: 5411 Kétpó, 049, 074, 1, 285, 338, 337, 138, 263, 136, 139, 133/2, 46, 205, 172, 174,

173 és 284/2 hrsz.
Csapadékvíz befogadója: H-1 jelű belvízcsatorna, valamint a Harangzugi belvízcsatorna
Összesen 4 db vízgyűjtő terület kerül lehatárolásra.
I. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A I. vízgyűjtő terület nagysága 2,0 ha. A CS 1-0-0 jelű csatorna befogadója a Harangzugi-I kettősüzemű
belvízcsatorna, a 7+505 cskm szelvényben található áteresz alvízi oldalának közelében.
II. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A II. vízgyűjtő terület nagysága 8,57 ha. A CS 2-0-0 jelű csatorna befogadója a tervezett rekonstrukció során
profilozással rendezésre kerülő CS 1-0-0 j. csatorna.
A csatlakozási pont a 4632. sz. országos közút bal oldalán, annak 4+408 km szelvényében található.
A II. sz. vízgyüjtő területéről összegyülekező belvíz és csapadékvíz továbbítására egy új átemelő műtárgy
létesítése válik szükségessé. Az átemelő műtárgy az Árpád utca és a Kossuth utca kereszteződésénél van
elhelyezve.
A műtárgyban összegyülekező csapadékvíz nyomóvezetéken (NY-1) keresztül - az országos közutat
védőcsőben keresztezve - jut el a CS 1-0-0 j. levezetőbe.
A II. sz. vízgyűjtő terület részét képezi az Almásy tér szabadidőpark. A visszamaradó
csapadékvíz és esetlegesen belvíz gyorsabb eltávolítása érdekében a területen drén szivárgó beépítését
irányozták elő. A beépítendő vezeték D110 méretű PE duplafalú perforlált dréncső.
III. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A vízgyűjtő terület nagysága 2,31 ha. A CS 3-0-0 jelű csatorna befogadója az Október 6. utcában lévő
meglévő H-1 jelű belvízcsatorna. A csatlakozási pont a 4632. sz. országos közút jobb oldalán, annak 4+061
km szelvényében található.
IV. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A vízgyűjtő terület nagysága 6,71 ha. A CS 4-0-0 jelű csatorna befogadója az Október 6. utcában lévő
meglévő H-1 jelű belvízcsatorna. A csatlakozási pont a 4632. sz. országos közút obb oldalán, annak 4+064
km szelvényében található.
A tervezett rendszer főbb műszaki paraméterei:
Csatornák mennyiségi kimutatása
Csatorna azonosító
Teljes
hossz
(m)
Földmedrű
Terméskő
burkolat Előregyártott burkolat Zárt
I40/20
I/40/40
II/60/70 beton KD
EXTRA
60 50 40 30 40
CS 1-0-0 686,00 547,00 122,00 17,00
CS 1-1-0 249,00 211,50 12,50 25,00
CS 1-1-1 20,00 20,00
CS 1-1-2 207,00 207,00
CS 1-1-3 13,00 13,00
CS 1-1-4 4,00 4,00
CS 2-0-0 475,10 318,10 25,00 15,00 117,00
CS 2-00/1 91,30 86,30 5,00
CS 2-1-0 346,00 329,61 16,39
CS 2-2-0 259,50 257,00 2,50
CS 2-3-0 116,50 116,51
CS 3-0-0 855,20 258,00 392,18 27,00 98,00 80,00
CS 4-0-0 1811,60 1747,55 45,00 19,00
Összesen: 5134,20 3109,2 520,9 485,5 392,2 122,00 89,00 12,50 148,00 119,00 133,9
Dréncsövek
Átereszek
Dréncső jele Hossz
(m) Anyagminőség Áteresz jele DN200 DN300

acélcső áteresz (m)
SZ 1-0-0 58,00 D110 PE Á1 10
SZ 2-0-0 60,00 D110 PE Á2 8
SZ 3-0-0 47,94 D110 PE Á3 10
SZ 4-0-0 83,54 D110 PE Á4 8
SZ 4-1-0 91,05 D110 PE Á5 8
SZ 4-1-1 20,00 D110 PE Á6 6
SZ 5-0-0 73,47 D110 PE Á7 6
SZ 5-1-0 15,47 D110 PE Á8 6
Összesen: 449,47 Á9 6
Á10 10
Á11 8
Á12 10
Á13 12
Összesen: 62 46
Átemelő
Az átemelő műtárgy az Árpád utca és a Kossuth utca kereszteződésénél van elhelyezve. A műtárgyban
összegyülekező csapadékvíz nyomóvezetéken (Ny-1) keresztül - az országos közutat védőcsőben
keresztezve - jut el a Cs 1-0-0 j. levezetőbe.
Az átemelő közbenső födém nélkül, előregyártott ROCLA HQ jelű hengeres csőelemekből készül. A
csőelemek C50/60-XC4-XF3-XA3 minőségű betonból készülnek.
Külső átmérője: 3,1 m
Belső átmérője: 2,6 m
Üzemi max. térfogat: 6,1 m3
Az átemelő aknába 1+1 szivattyú kerül beépítésre.
A szivattyúk működtetése váltott üzemmódban történik, de csúcsidőben a két szivattyú egyszerre is
üzemelhet.
Átemel
ő jele Átemelő
terhelése
l/s Csatlakozó
nyomóvezeték
hossza
(m) Csatlakozó
nyomóvezeték
anyaga Csatlakozó
nyomóvezeték
átmérője Beépítendő
szivattyú típusa Qsziv
munkapont
(l/s)
1. 68,00 25 KPE 225 NP 3102 MT 3~ 462 73,8
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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-2.1.3-15-JN1-2016-00018
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14443 / 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:
2017/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Profiter Machine Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
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: 175196851
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45200000-9

További tárgyak:

45232000-2

Kiegészítő szójegyzék

45232450-1
45232451-8
45221250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5411 Kétpó, 049, 074, 1, 285, 338, 337, 138, 263, 136, 139,
133/2, 46, 205, 172, 174, 173 és 284/2 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megvalósuló létesítmény:
Megnevezése: csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukció
Helye: 5411 Kétpó, 049, 074, 1, 285, 338, 337, 138, 263, 136, 139, 133/2, 46, 205, 172, 174,
173 és 284/2 hrsz.
Csapadékvíz befogadója: H-1 jelű belvízcsatorna, valamint a Harangzugi belvízcsatorna
Összesen 4 db vízgyűjtő terület kerül lehatárolásra.
I. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere

A I. vízgyűjtő terület nagysága 2,0 ha. A CS 1-0-0 jelű csatorna befogadója a Harangzugi-I kettősüzemű
belvízcsatorna, a 7+505 cskm szelvényben található áteresz alvízi oldalának közelében.
II. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A II. vízgyűjtő terület nagysága 8,57 ha. A CS 2-0-0 jelű csatorna befogadója a tervezett rekonstrukció során
profilozással rendezésre kerülő CS 1-0-0 j. csatorna.
A csatlakozási pont a 4632. sz. országos közút bal oldalán, annak 4+408 km szelvényében található.
A II. sz. vízgyüjtő területéről összegyülekező belvíz és csapadékvíz továbbítására egy új átemelő műtárgy
létesítése válik szükségessé. Az átemelő műtárgy az Árpád utca és a Kossuth utca kereszteződésénél van
elhelyezve.
A műtárgyban összegyülekező csapadékvíz nyomóvezetéken (NY-1) keresztül - az országos közutat
védőcsőben keresztezve - jut el a CS 1-0-0 j. levezetőbe.
A II. sz. vízgyűjtő terület részét képezi az Almásy tér szabadidőpark. A visszamaradó
csapadékvíz és esetlegesen belvíz gyorsabb eltávolítása érdekében a területen drén szivárgó beépítését
irányozták elő. A beépítendő vezeték D110 méretű PE duplafalú perforlált dréncső.
III. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A vízgyűjtő terület nagysága 2,31 ha. A CS 3-0-0 jelű csatorna befogadója az Október 6. utcában lévő
meglévő H-1 jelű belvízcsatorna. A csatlakozási pont a 4632. sz. országos közút jobb oldalán, annak 4+061
km szelvényében található.
IV. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A vízgyűjtő terület nagysága 6,71 ha. A CS 4-0-0 jelű csatorna befogadója az Október 6. utcában lévő
meglévő H-1 jelű belvízcsatorna. A csatlakozási pont a 4632. sz. országos közút obb oldalán, annak 4+064
km szelvényében található.
A tervezett rendszer főbb műszaki paraméterei:
Csatornák mennyiségi kimutatása
Csatorna azonosító
Teljes
hossz
(m)
Földmedrű
Terméskő
burkolat Előregyártott burkolat Zárt
I40/20
I/40/40
II/60/70 beton KD
EXTRA
60 50 40 30 40
CS 1-0-0 686,00 547,00 122,00 17,00
CS 1-1-0 249,00 211,50 12,50 25,00
CS 1-1-1 20,00 20,00
CS 1-1-2 207,00 207,00
CS 1-1-3 13,00 13,00
CS 1-1-4 4,00 4,00
CS 2-0-0 475,10 318,10 25,00 15,00 117,00
CS 2-00/1 91,30 86,30 5,00
CS 2-1-0 346,00 329,61 16,39
CS 2-2-0 259,50 257,00 2,50
CS 2-3-0 116,50 116,51
CS 3-0-0 855,20 258,00 392,18 27,00 98,00 80,00
CS 4-0-0 1811,60 1747,55 45,00 19,00
Összesen: 5134,20 3109,2 520,9 485,5 392,2 122,00 89,00 12,50 148,00 119,00 133,9
Dréncsövek
Átereszek
Dréncső jele Hossz
(m) Anyagminőség Áteresz jele DN200 DN300
acélcső áteresz (m)
SZ 1-0-0 58,00 D110 PE Á1 10
SZ 2-0-0 60,00 D110 PE Á2 8
SZ 3-0-0 47,94 D110 PE Á3 10

SZ 4-0-0 83,54 D110 PE Á4 8
SZ 4-1-0 91,05 D110 PE Á5 8
SZ 4-1-1 20,00 D110 PE Á6 6
SZ 5-0-0 73,47 D110 PE Á7 6
SZ 5-1-0 15,47 D110 PE Á8 6
Összesen: 449,47 Á9 6
Á10 10
Á11 8
Á12 10
Á13 12
Összesen: 62 46
Átemelő
Az átemelő műtárgy az Árpád utca és a Kossuth utca kereszteződésénél van elhelyezve. A műtárgyban
összegyülekező csapadékvíz nyomóvezetéken (Ny-1) keresztül - az országos közutat védőcsőben
keresztezve - jut el a Cs 1-0-0 j. levezetőbe.
Az átemelő közbenső födém nélkül, előregyártott ROCLA HQ jelű hengeres csőelemekből készül. A
csőelemek C50/60-XC4-XF3-XA3 minőségű betonból készülnek.
Külső átmérője: 3,1 m
Belső átmérője: 2,6 m
Üzemi max. térfogat: 6,1 m3
Az átemelő aknába 1+1 szivattyú kerül beépítésre.
A szivattyúk működtetése váltott üzemmódban történik, de csúcsidőben a két szivattyú egyszerre is
üzemelhet.
Átemel
ő jele Átemelő
terhelése
l/s Csatlakozó
nyomóvezeték
hossza
(m) Csatlakozó
nyomóvezeték
anyaga Csatlakozó
nyomóvezeték
átmérője Beépítendő
szivattyú típusa Qsziv
munkapont
(l/s)
1. 68,00 25 KPE 225 NP 3102 MT 3~ 462 73,8
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(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: 2017/10/09 (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: 175196851
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Profiter Machine Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
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: 2018/03/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
VII.1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés ideje: 2018. április 30. napja. Megrendelő
előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A csapadékos, hideg időjárás miatt az alábbi napokon nem volt
munkavégzés (az építési naplóban megjelöltek szerint):
- 2017. november 13-14.
- 2018. február 21. - március 13.
- 2018. március 19-től határozatlan ideig
Az elmúlt napokban leesett csapadék, hóolvadás okozta sáros területi viszonyok és a magas belvíz
következtében jelenleg sem lehet a munkát folytatni.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
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: 175196851 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 175196851 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.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

Magyar Államkincstár (5617/2018)
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: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: AK15596
Postai cím: Hold utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Endre Tibor
Telefon: +36 13273647
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest, Soroksári út 22-24. nyugati épületszárny fszt., I. és II.em. 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:
Budapest Soroksári út 22-24. épület felújítás
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: Magyar Államkincstár 1095 Budapest, Soroksári út 22-24. hrsz:
37923
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Válaszfal bontása: 122 m2, Válaszfal építése: 194 m2
- Párafékező, párazáró fólia terítése 1350 m2
- Álmennyezetek bontása: 1290 m2
- CW 100/150 normál gipszkarton válaszfal építése:17,76 m2
- Tűzvédelmi burkolat faoszlopon: 185 m2
- Tűzgátló gipszkarton burk. mennyezetre (norm. és impregnált): 1278 m2
- Úsztatott padlók, nagytáblás száraz elemekből: 1200 m2
- Hideg és meleg burkolatok bontása: 1411,65
- Hideg és meleg burkolatok készítése: 1635,5
- Beépített konyhapult és szekrény elhelyezése alsó és felső szekrénnyel:1 készlet

- Tűzgátló ajtó beépítése: 12 db
- Hőhídmentes alumínium ablak elhelyezése: 10db.
- Diszp. festés műanyag bázisú vizes-diszp.festékkel, két rétegben 6095m2
- Üvegszövet bevonatrendszer készítése: 600 m2
- Nyílászárók külső-belső mázolása: 895 m2
- Födém felső síkjának hőszigetelése: 815 m2
- Meglévő víz és csatorna csővezeték bontása: 968 fm
- Radiátorok bontása: 70 db
- Klíma berendezések és csővezeték gondos bontása újbóli felhasználásra: 11 db
- Víz és csatorna vezeték elhelyezése: 241 m
- TOSHIBA hűtő-fűtő rendszer, tervek szerinti kompletten: 1 klt.
- Füstmentes lépcsőház kialakítása: 1 rendszer
- Meglévő elektromos hálózat és informatikai hálózat bontása a földszint kivételével, hulladék elszállítással,
előzetes helyszíni felméréssel: 1 tétel
- Műanyag kábel és parapetcsat. elhelyezése oldalfalra, mennyezetre: 3278 fm
- fém kábeltálca elhelyezése: 552 fm
- Halogénmentes erősáramú kábel elhelyezése: 6990 fm
- Informatikai kábelezés védőcsőben: 10700 fm
- Legrand Valena szerelvények: 827 db
- Parabola tükrös fénycsöves lámpatest elhelyezése: 259 db.
- Világítási és erőátviteli hálózat terv szerinti kiépítése
- Biztonsági világítás kiépítés kompletten: 1 tétel
- Terv szerinti elosztó berendezések legyártása, beszerelése: 8 db.
- Teljes strukturált hálózata bontása, tervek szerinti strukturált hálózat kiépítésével, passzív eszközök
elhelyezésével.
- Új tűzjelző rendszer kiépítése ki az 1. és a 2. emeleten, illetve a tetőtér egy részébe. A földszinten meglévő
és megmaradó tűzjelző rendszer működik. A tűzjelző rendszerre vonatkozó létesítési és használatba vételi
engedély beszerzése Ajánlattevő feladata.
A felújítással érintett szintek területe:
- földszinti hasznos alapterület: 766,30m2
- 1. emeleti szint hasznos alapterület: 790,51m3
- 2. emeleti szint hasznos alapterület: 423,73m2
- Összes hasznos alapterület: 1.980,54m2
a műszaki leírásban 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: 85
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:
15635 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZ/2017/0000308 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest, Soroksári út 22-24 épület
felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/17 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Öko Concept Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hősök u. 7
Város: Solymár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
E-mail: milbich@okoconcept.hu
Telefon: :+36 20-348-0118
Internetcím(ek): (URL) www.okoconcept.hu
Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 266.200.184.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):

45311000-0
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Államkincstár 1095 Budapest, Soroksári út 22-24. hrsz:
37923
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Meglévő elektromos és informatikai hálózat bontása a földszinten
- Műanyag kábel és parapetcsat. elhelyezése oldalfalra, mennyezetre: 345 fm
- fém kábeltálca elhelyezése: 100 fm
- Halogénmentes erősáramú kábel elhelyezése: 1380 fm
- Legrand Valena szerelvények: 43 db
- Parabola tükrös fénycsöves lámpatest elhelyezése: 72 db.
- Meglévő földszinti erősáramú elosztó átépítése 1 db
- Földszinti világítási és erőátviteli hálózat terv szerinti kiépítése
- Földszinti biztonsági világítás kiépítés kompletten: 1 tétel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
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: 266.200.184.Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Öko Concept Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hősök u. 7
Város: solymár
NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
E-mail: milbich@okoconcept.hu
Telefon: +36 20 - 348-0118
Internetcím(ek): (URL) www.okoconcept.hu
Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A kivitelezési munkálatok tervezése, majd pályáztatása időszakában a felújításra szánt épületrész földszintje irodatérként működött, így csak annak kiürítése- és munkaterületként átadása után
kezdődhetett meg a fali- és mennyezeti burkolatok bontása, amely nyomán rövidesen fény derült
arra, hogy az addig eltakart részek mögött szabálytalanul és balesetveszélyesen bekötött áramkörök
és alulméretezett vezetékek vannak.
Mivel a felújításra szánt épületrész fa tartószerkezetű, így az elektromos rendszer feltárt hibái
fokozott tűzveszélyességi kockázatot is jelentettek.
A nyertes ajánlattevő jelezte a megrendelő Államkincstár irányába, hogy a földszinti elektromos
rendszer hibája olyan súlyosságú, amely csak teljes átépítéssel oldható meg, és e nélkül a felsőbb
szintek üzemeltetése sem lenne biztonságos. Ennek alátámasztására csatolta a RexTerra Kft. 2017.
december 18-án kelt Műszaki Ellenőri Véleményét. Ebben a független műszaki szakértők jelzik, hogy
a feltárt, előre nem látható problémák nyomán új tervezési és kivitelezési feladatok jelentkeztek,
melyek következtében a szerződésben foglalt eredeti határidő - 2018. január 10.- nem tartható, s
kezdeményezték a teljesítési határidő tekintetében a szerződés módosítását.
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 a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában
foglaltaknak megfelelően - a többi feltétel változatlanul hagyása mellett -az alábbiak indokolták:
a pótmunka felmerülésekor rögzített és részletezett feladatok olyan munkákat takarnak, amelyek
felmerülésére előzetesen nem lehetett számítani. Korábban takarásban lévő villamoshálózat teljes
elhasználódottsága miatt, a baleset- és tűzveszély elhárítása érdekében szükséges volt új hálózatot
kiépíteni
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: 266.200.184 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 266.200.184 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen módosítás a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött Budapest, Soroksári út 22-24.
nyugati épületszárny fszt., I. és II.em. felújítása c. szerződés I. sz. szerződésmódosítása.
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

Magyar Nemzeti Bank (5358/2018)
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: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bakos Erika
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MNB Sablonkezelő rendszerének szoftverfejlesztési, támogatási és üzemeltetési
szolgáltatásának megvalósítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212325-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
MNB Sablonkezelő rendszerének szoftverfejlesztési, támogatási és üzemeltetési szolgáltatásának
megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212325-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A szolgáltatások teljesítésének elsődleges helye: A
szoftverfejlesztési tevékenységeket a Vállalkozó saját telephelyén végzi (kivéve ha az eseti
megrendelésben a felek ettől eltérően állapodnak meg)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fejlesztési feladat: Sablonkezelő rendszer megvalósítása
Üzemeltetési támogatás 3 évre (12 negyedév)
Eseti szoftverfejlesztési támogatás (150 opciós eseti embernap)
(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: 2017/12/08 (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:
18489 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 185497-26/2017 Rész száma: Elnevezés: MNB Sablonkezelő rendszerének
szoftverfejlesztési, támogatási és üzemeltetési szolgáltatásának megvalósítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586357
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38680000
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):

72212325-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: A teljesítés helye: A szolgáltatások teljesítésének elsődleges helye: A szoftverfejlesztési
tevékenységeket a Vállalkozó saját telephelyén végzi (kivéve ha az eseti megrendelésben a felek
ettől eltérően állapodnak meg)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fejlesztési feladat: Sablonkezelő rendszer megvalósítása
Üzemeltetési támogatás 3 évre (12 negyedév)
Eseti szoftverfejlesztési támogatás (150 opciós eseti embernap)
(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: 2017/12/08 (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: 38680000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1.6. Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait jelen szerződés aláírásának napjától az alábbi
ütemezésben köteles elvégezni:
Szakaszok Teljesítési határidő
1. 1.1. A Sablonkezelő rendszer megvalósítása (műszaki leírás 4.1.1.-4.1.9. pont) 2018.06.30.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a Rendszert az ütemtervnek megfelelően 2018.
február 21-én feltelepítette a Megrendelő fejlesztői környezetébe. Mivel a jelen fejlesztéssel
párhuzamosan megvalósítandó egyéb, folyamatban lévő, jogszabályi kötelezettség miatt sürgős
informatikai projektek megvalósítása a szerződés teljesítése során megrendelői oldalról erőforrás
átcsoportosítást tett szükségessé, a Megrendelő az érdekkörében bekövetkezett, de általa előre nem
látható okból a tárgyi fejlesztés átvételéhez szükséges fejlesztői teszt környezetet nem tudta úgy
kialakítani, hogy az alkalmas legyen a Rendszer integrált tesztelésének fenti határidőben történő
elvégzésére. A szükséges rendszerkapcsolatok hiánya miatt a Megrendelő a Sablonkezelő fejlesztői
tesztjeit nem tudta elkezdeni a SAP, NetLock (generált sablonok aláírása) és az IRA automatizált
iktatás) alkalmazásokkal, valamint egyéb infrastruktúra elemekkel (Office szerver, File share), emiatt
a megvalósítás határideje megrendelői oldalról nem tartható.
Mivel a Vállalkozónak a Megrendelő nem adott haladékot a fejlesztés szerződés szerinti határidőben
történő megvalósítására és a Vállalkozó a Rendszer kifejlesztéséig és tesztelésre való átadásáig
a rá eső kötelezettségét e határidőhöz mérten teljesítette, továbbá, mivel a határidő halasztás
a szerződés egyéb feltételeit nem érinti, különösen, mivel a fizetési konstrukciót, annak tartalmi
feltételeit nem változtatja meg a Vállalkozó javára, így a Felek álláspontja szerint, a Megrendelő
érdekkörében a szerződés teljesítése során felmerült határidő módosítás a Kbt. 141. § (6)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

Továbbá, mivel a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás megindításakor, illetőleg a szerződés
megkötésekor még nem volt előre látható, hogy az informatikai rendszereit érintő, számos, komplex
projekt és az ezekhez kapcsolódó terven felül végrehajtandó napi feladatok a Megrendelőnél milyen
erőforrás allokációt tesznek szükségessé, így a Felek álláspontja szerint a módosítás a Kbt. 141. §
(4) bekezdés c) pontja alapján is jogszerű.
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: 38680000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 38680000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Mátranovák Községi Önkormányzat (6496/2018)
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: Mátranovák Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK19421
Postai cím: Szabadság út 38
Város: Mátranovák
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor Ernőné
Telefon: +36 32/363-357
E-mail: polgarmester@matranovak.hu
Fax: +36 32/363-419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.matranovak.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mátranovák Védőnői-fogorvosi rendelő felújítása, átalakítása, korszerűsítése,
akadálymentesítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45215100-8
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:
Mátranovák Védőnői-fogorvosi rendelő felújítása, átalakítása, korszerűsítése, akadálymentesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3143 Mátranovák, Rózsa utca 6. Hrsz: 186
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított tendertervek alapján a Mátranovák, Rózsa út 6. sz. alatt (Hrsz: 186) alatti,
bruttó 206,55 m2-es épülettel kapcsolatos kivitelezés során elvégzendő főbb feladatok:
- bontási munkálatok,
- építészeti feladatok: alapozás, szigetelési munkák, függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetek,
válaszfalak, nyílászáró szerkezetek, felületképzések, burkolatok, kémény, fedélszerkezet kialakítása
kapcsolódó munkákkal,
- épületgépészeti feladatok: központi fűtésszerelés, csőszerelés és kapcsolódó szerelő kőműves munkák,
vízellátás, csatornázás
- épületvillamossági feladatok: vezetékhálózat, világítás, erőátvitel, villám- érintésvédelem, riasztórendszer
telepítése, mobil légkondicionáló berendezés elhelyezése, napelemes rendszer telepítése

- teljeskörű akadálymentesítési átalakítások
- 1 db akadálymentes parkoló kialakítása.
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét
képező műszaki leírás, tenderterv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás 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: 2017/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/30 (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:
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-4.1.-15-NG1-2016-00017
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13793 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mátranovák Védőnői-fogorvosi rendelő felújítása,
átalakítás, korszerűsítése, akadálymentesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/20 (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: Panoráma-Farm Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 85.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: panoramafarm@panoramafarm.hu
Telefon: +36 209809391
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: 27343000
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):

45215100-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3143 Mátranovák, Rózsa utca 6. Hrsz: 186

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által biztosított tendertervek alapján a Mátranovák, Rózsa út 6. sz. alatt (Hrsz: 186) alatti,
bruttó 206,55 m2-es épülettel kapcsolatos kivitelezés során elvégzendő főbb feladatok:
- bontási munkálatok,
- építészeti feladatok: alapozás, szigetelési munkák, függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetek,
válaszfalak, nyílászáró szerkezetek, felületképzések, burkolatok, kémény, fedélszerkezet kialakítása
kapcsolódó munkákkal,
- épületgépészeti feladatok: központi fűtésszerelés, csőszerelés és kapcsolódó szerelő kőműves munkák,
vízellátás, csatornázás
- épületvillamossági feladatok: vezetékhálózat, világítás, erőátvitel, villám- érintésvédelem, riasztórendszer
telepítése, mobil légkondicionáló berendezés elhelyezése, napelemes rendszer telepítése
- teljeskörű akadálymentesítési átalakítások
- 1 db akadálymentes parkoló kialakítása.
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét
képező műszaki leírás, tenderterv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/30 (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: 27343000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Panoráma-Farm Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 85.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: panoramafarm@panoramafarm.hu
Telefon: +36 209809391
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):
1. A fenti indokok alapján a Felek a tárgyi szerződéses megállapodásukat tartalmazó dokumentumok
közül a Vállalkozó ajánlatának részét képező árazott költségvetés műszaki tartalmának változását a
jelen szerződésmódosítás melléklete tartalmazza.
2. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a - jelen szerződésmódosítás mellékletében szereplő
- módosított árazott költségvetésben rögzített változásokból adódó - 108.319.- Ft összegű többletköltséget nem kívánja érvényesíteni a Megrendelővel szemben, azaz annak bármilyen
jogcímen való érvényesítéséről kifejezetten lemond jelen szerződésmódosítás aláírásával.
3. A Felek a Szerződés IV.3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.1. A Szerződés finanszírozása:
A szerződés finanszírozása a TOP-4.1.1- 15-NG1-2016-00017 azonosító számú Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében történik. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó - 2017. október 20-án kelt - akadályközlő és
változásbejelentő - levelében értesítette a Megrendelőt a Szerződés teljesítése során felmerült, előre
nem látható alábbi körülményekről, illetve a szükséges pótmunkákról
Az épület aljzatbetonozása és alapozása - a szükséges méretek miatt - nem megfelelő.
(Méretek: Az épület közbenső falazatának alapozási síkja 25 cm, aljzatbeton vastagsága 4 cm,
melynek anyagminősége C 8.
Ezen előre nem látható - az aljzatbeton mérete és annak alapozásával kapcsolatos - műszaki
problémák miatt az aljzatbeton bontását, illetve a főfal és a megmaradó válaszfalak alapozásának
megerősítését el kell végezni.
A falazaton lambéria, osb lap burkolat volt, ezért a falazat salétromossága nem volt felfedezhető. A
salétromosság megszüntetése érdekében a vakolatot le kellett verni és helyette lélegeztető vakolatot
kellett készíteni.
A borított gerendás födém védőnői rendelőjénél a födém gerenda több részből tevődött össze, mely
a válaszfalazat bontásánál leszakadt, így a falazat áthelyezéséről és a borított födémgerendás
födém újjá építésről gondoskodni kell.
A teljesítés során a Megrendelő műszaki ellenőre úgy ítélte meg, hogy a fentiekben jelzett szerkezeti
megerősítés elengedhetetlenek a kivitelezés megvalósítása, illetve az épület állékonysága
érdekében.
Tekintettel arra, hogy a Megrendelőnek a fentiekben jelzett előre nem látható pótmunkákra nincs
anyagi fedezete, ezért a kivitelezés műszaki tartalmát érintő változtatások tekintetében - figyelembe
véve a projektben foglalt célkitűzéseket az alábbiakban egyeztek meg:
Tekintettel arra, hogy - a korábbi tervezett kettő helyett - csak egy fogorvos fogja a feladatot,
ezért a tervezett plusz fogorvosi rendelő kialakítására nincs szükség ellátni, helyette kizárólag
egy adminisztrációs helyiség kerül kialakításra. Erre tekintettel az eredetileg tervezett mosdó és
mosogató beépítésére nincs szükség, ezek a kivitelezés során elmaradnak.
- A védőnői-fogorvosi rendelő épület és környéke rendelkezik térfigyelő kamerával, ezáltal az eredeti
költségvetésben szereplő riasztó kiépítésre nincs szükség.
- Az eredeti költségvetésben szereplő Romantik alumínium radiátorok beépítése helyett műszakilag
egyenértékű fűtőteljesítményű acéllemez kompakt radiátorok kerülnek beépítésre.
- Az eredeti költségvetésben szereplő 2 db kandeláber elhelyezés helyett műszakilag
egyenértékűmegvilágítást elérő 7 db LED lámpa kerül elhelyezésre az épület külső falazatán.
- Az épület külső falazatán ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez
100 mm került betervezésre helyette műszakilag egyenértékű „u” értékkel bíró NIKECELL EPS 80 H
expandált polisztirol keményhab kerül beépítésre 100 mm vtg.-ban.
- Az épület padlásán ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 100 mm vtg-ban került
tervezésre helyette műszakilag egyenértékű „u” értékkel bíró, tűzvédelmi szempontból megfelelő
ISOVER üveggyapot hőszigetelő lemez kerül leterítésre.
- Megrendelő a villámvédelmi hálózat kiépítését az üzemeltetési költség megemelkedése miatt nem
kéri megvalósítani.
A tervezett parkosított területen - a projekttől függetlenül - a Megrendelő parkolót alakított ki,
melynek következtében csökkent a parkosítható terület nagysága, ezáltal a költségvetésben
szereplő a virágtartók és virágládák, pergolák elhelyezése nem lehetséges.
A Vállalkozó a - a Megrendelő kérésére - fentiekben jelzett előre nem látható pótmunkák, illetve a
műszaki tartalom változások tekintetében - a Vállalkozó benyújtotta az árazott költségvetést.
A műszaki ellenőr nyilatkozik arról, hogy kért műszaki változtatásokkal műszaki szempontból
egyetért és kijelenti, hogy a Vállalkozó által benyújtott módosított költségvetésben szereplő
beépítésre kerülő termékek műszakilag egyenértékűek az eredeti költségvetésben szereplő
termékekkel.
A Vállalkozó képviselője nyilatkozott arról, hogy a műszaki tartalom változtatásból adódó - nettó
108.319.- Ft összegű - többletköltséget nem kívánja érvényesíteni a vállalkozói díjban.
A Felek rögzítik továbbá. hogy a Szerződésben a támogatási szerződés száma- adminisztrációs hiba
következtében - tévesen szerepel.
A fentiekben jelzett előzmények alapján a Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják.
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: 27343000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27343000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.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

Nemzeti Sportközpontok (5463/2018)
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: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: www.mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 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) 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: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2628 Szob, Széchenyi sétány 579. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat) keretében
a Szob, Széchenyi sétány 579. hrsz. alatti ingatlanon tanuszoda építése, kivitelezése vállalkozási szerződés
alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó
uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős
használatbavételi engedély megszerzésével együtt. A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik
tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2
Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.

Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
(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: 507
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:
14173 / 2016 (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:
2016/11/09 (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: PRIMOGEN FM Kft. (Konzorcium vezető)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő utca 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@primogenfm.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: LATEREX Üzemeltető Kft. (Konzorciumi tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő utca 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
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: 356646595
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

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212212-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2628 Szob, Széchenyi sétány 579. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat) keretében
a Szob, Széchenyi sétány 579. hrsz. alatti ingatlanon tanuszoda építése, kivitelezése vállalkozási szerződés
alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó
uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős
használatbavételi engedély megszerzésével együtt. A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik
tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2
Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 507
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: 473191249
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PRIMOGEN FM Kft. (Konzorcium vezető)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő utca 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@primogenfm.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: LATEREX Üzemeltető Kft. (Konzorciumi tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő utca 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
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: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
3.2. Felek a 3.1. pontban írtakra figyelemmel a Vállalkozási Szerződés 10. pontját az alábbi új
10.1.7. ponttal egészítik ki:
„10.1.7. A jelen Szerződés 6. számú mellékleteként meghatározott feladatok maradéktalan
teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen a 9.1.1. pontban írtakon felül további vállalkozói
díj illeti meg, amelynek összege nettó 116.524.654 forint azaz: nettó száztizenhatmillió ötszázhuszonnégyezer - hatszázötvennégy forint.
A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A
Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt vállalkozói díjról szóló számláját a Vállalkozó
a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a jelen szerződésmódosítás aláírását követő 30
napon belül fizeti meg a Vállalkozó részére.
3.3. Felek a 3.1. pontban írtakra figyelemmel a Vállalkozási Szerződés 9.1.2. pontját az alábbiak
szerint módosítják:
9.1.2. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától
számított 507 naptári nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje is beleszámít. A Felek
a jelen pontban foglaltak szerint a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket a Vállalkozó nyertes
ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak
szerint határozzák meg:
a) a Létesítmény kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 2017.05.30;
b) a Létesítmény kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: 2017.09.18;
c) a Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2017.11.07;
d) a Létesítmény kivitelezésének 100 %-os készültségi foka: 2018.03.31;
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: 1. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti módosítás
1.1. Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (2) bekezdésének b) pontját, amely kimondja, hogy
a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték
növekedése 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.
Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 141.§ (2)
bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak
1.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§
(2) bekezdés b) pontjára a jelen Szerződés mellékletét képező költségvetési főösszesítő
1.,2.,10.,11.,12.,13 sorában megjelölt munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási
Szerződés keretében végez el.
1.3. Felek rögzítik, hogy a felmerült munka nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, ezért a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjának második
fordulata teljesül.
1.4. A felmerült munka a Vállalkozó számára többletköltséget jelent, amely vonatkozásában
részletes költségvetést nyújtott be. A költségvetést a Megrendelő a műszaki ellenőr javaslatára
jóváhagyta. A jelen szerződésmódostás 1.2. pontjában megjelölt munkák összértéke: nettó
49.367.203,-Ft azaz: nettó negyvenkilencmillió - háromszázhatvanhétezer - kettőszázhárom - forint,
amely a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 363.779.527,-Ft 2% tartalékkerettel) 13,57 %-os
vállalkozói díj emelkedést jelent.
1.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj 13,57 %-os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141.§ (2)
bekezdés b) pontja szerinti 15 %-os határt, ezért a hivatkozott rendelkezés első fordulata is teljesül,
különös tekintettel arra, hogy korábban a vállalkozói díj módosítására nem került sor.
2. A Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti módosítás

2.1. Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (4) bekezdésének b) pontját is, amely kimondja, hogy
a Vállalkozási Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha
az eredeti szerződő féltől további építési munkák megrendelése szükséges, amelyek nem
szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása, nem
megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett,
meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség
vagy együttműködés miatt, és 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.
2.1. A Felek rögzítik, hogy a költségvetési főösszesítő 3.-9. soraiban megjelölt és a jelen
szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom nem szerepelt a Vállalkozási Szerződés
alapját képező műszaki tartalomban, ezért az a Vállalkozási Szerződésnek sem volt tárgya. Ezzek
összefüggésben Felek kijelentik, hogy a jelen pont szerinti műszaki tartalom szervesen kapcsolódik
a Vállalkozási Szerződés tárgyához, és nem lehetséges a jelenleg is zajló kivitelezéstől való olyan
elválasztása, amely indokolttá tehetné új közbeszerzési eljárás lefolytatását, ezért a Kbt. 141.§ (4)
bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti feltétel is teljesül.
2.2. Felek megvizsgálták a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti feltétel teljesülését
is, amely alapján azt állapítják meg, hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti műszaki
tartalom elválasztása (leválasztása) és külön projektben (közbeszerzési eljárásban) történő
kezelése nagymértékű időveszteséggel járna, ugyanis mivel a műszaki tartalom szervesen
kapcsolódik a Vállalkozási Szerződés szerinti műszaki tartalomhoz, ezért a külön eljárásig a
kivitelezés műszaki átadás-átvétele nem kezdődhetne meg. Ez a Megrendelő részére nemcsak
időveszteséggel, hanem a költségek megsokszorozódásával is járna. Ehhez járul még hozzá a
jótállási kötelezettségek érvényesítésének kérdése is, amely alapján egyértelmű, hogy a Megrendelő
részéről költséghatékonyabb, ha egy Vállalkozó felel a jótállási kötelezettségért, figyelembe véve a
felelős gazdálkodás elvének érvényre juttatását is. Ennek alapján megállapítható, hogy a Kbt. 141.§
(4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti feltétel is teljesül.
2.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítással kifizetendő vállalkozói díj nettó 67.177.451
forint, amely a Vállalkozási Szerződés szerinti vállalkozói díj [….] százaléka, tehát a jelen
szerződésmódosítás szerinti ellenérték nem haladja meg az eredti szerződés értékének 50 (ötven)
százalékát.
2.4. A felmerült munka a Vállalkozó számára többletköltséget jelent, amely vonatkozásában
részletes költségvetést nyújtott be. A költségvetést a Megrendelő a műszaki ellenőr javaslatára
jóváhagyta. A jelen szerződésmódostás 2.2. pontjában megjelölt munkák összértéke: nettó
67.177.451 nettó azaz: nettó hatvanhétmillió - százhetvenhétezer - négyszázötvenegy forint, amely
a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 363.779.527,-Ft 2% tartalékkerettel) 18,46 %-os
vállalkozói díj emelkedést jelent.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj 18,46 %-os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141.§ (4)
bekezdés b) pontja szerinti 50 %-os határt.
2.6. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés értékének a változása érinti a teljesítési
határidőket is, illetőleg a felmerült munkák miatt a Vállalkozási Szerződés Fizetési Mérföldkövekre
eső határidőit is módosítani szükséges. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidők módosítása a
Vállalkozási Szerződés értékének változásával függ össze. Felek rögzítik, hogy a véghatáridő is
módosul. Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási szerződésben szereplő határidők tekintetében
akadályoztatás állt fenn. Megrendelő a jelen szerződésmódosítás aláírásával a módosított
határidőket elfogadja.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
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: 356646595 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 473191249 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes Ajánlattevő a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
VII.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

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (5393/2018)
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: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24463
Postai cím: Csalogány utca 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató
Telefon: +36 16117504
E-mail: draviczky.gyongyi@nminkft.hu
Fax: +36 16117504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nminkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 4. rész: A Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
4. rész: A Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cél: A beavatkozási helyszíneken meginduló közösségfejlesztési folyamat 3 körös megkérdezésének
eredményeiről összegző kutatási jelentések készítése.
Időzítés: 3 alkalommal
Minta: 360 település x átlagosan 7 fő véleményformálói interjú = min. 2.100 interjú x 3 alkalom = 6.300 db
interjú, valamint 360 település x 3 alkalom = 1080 db mentori jelentés feldolgozása
Feladat: Kutatási terv, módszertani segédanyag, strukturált interjú kidolgozása együttműködve a
Megrendelővel, továbbá a települési jelentések elkészítéséhez szükséges szempontrendszer közös
kidolgozása a Megrendelővel. Az online interjúrögzítési felület kialakítása, a link átadása a Megrendelőnek,
lehetővé téve a felmérés ideje alatt az online felület elérhetőségét, feltöltését, valamint a felmérés
aktuális állapotába a betekintés lehetőségét. A felmérés szempontrendszerének kialakítása a Cselekvő
közösségek projektben készített mérési útmutató alapján történik, amelyet a Megrendelő átad a

szerződéskötéskor. SPSS program használata: adattisztítás, adatfeldolgozás, táblázatok, ábrák (grafikonok)
összeállítása. Megrendelő által maximum 2 alkalommal kért szükséges korrekciók elvégzése. Elemzések,
összehasonlítások, településsoros adatbázisok készítése.
(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: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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: Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás
EFOP 1.3.1-15 projekt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13079 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész: Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/01 (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: Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 18. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
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: 3190000
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):

79315000-5
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 1027
Budapest, Csalogány u. 47-49.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cél: A beavatkozási helyszíneken meginduló közösségfejlesztési folyamat 3 körös megkérdezésének
eredményeiről összegző kutatási jelentések készítése.
Időzítés: 3 alkalommal
Minta: 360 település x átlagosan 7 fő véleményformálói interjú = min. 2.100 interjú x 3 alkalom = 6.300 db
interjú, valamint 360 település x 3 alkalom = 1080 db mentori jelentés feldolgozása
Feladat: Kutatási terv, módszertani segédanyag, strukturált interjú kidolgozása együttműködve a
Megrendelővel, továbbá a települési jelentések elkészítéséhez szükséges szempontrendszer közös
kidolgozása a Megrendelővel. Az online interjúrögzítési felület kialakítása, a link átadása a Megrendelőnek,
lehetővé téve a felmérés ideje alatt az online felület elérhetőségét, feltöltését, valamint a felmérés
aktuális állapotába a betekintés lehetőségét. A felmérés szempontrendszerének kialakítása a Cselekvő
közösségek projektben készített mérési útmutató alapján történik, amelyet a Megrendelő átad a
szerződéskötéskor. SPSS program használata: adattisztítás, adatfeldolgozás, táblázatok, ábrák (grafikonok)
összeállítása. Megrendelő által maximum 2 alkalommal kért szükséges korrekciók elvégzése. Elemzések,
összehasonlítások, településsoros adatbázisok készítése.
(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: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (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: 3190000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kutatópont Piac- és Közvéleménykutató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 18. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
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: 2018/03/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Szerződésnek a teljesítési határidőkre vonatkozó rendelkezése a módosítás előtt:
o 1. alkalom: A folyamat kezdetekor: 2018. január 1. - február 28. (részhatáridő)
o 2. alkalom: 2018. szeptember 1. - október 31. (részhatáridő)
o 3. alkalom: 2019. május 1. - június 30. (véghatáridő)
A Szerződésnek a teljesítési határidőkre vonatkozó rendelkezése a módosítás után:
o 1. alkalom: 2018. január 1. - június 31. (részhatáridő)
o 2. alkalom: 2018. október 1.- december 31. (részhatáridő)
o 3. alkalom: 2019. március 1.- április 30. (véghatáridő)
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:

x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Szerződés megkötését követően Felek egy közösen elfogadott
ütemterv szerint kezdték meg a Szerződés teljesítését. A kulturális közösségfejlesztő mentorok
a közösségfejlesztői folyamatban érintett - TOP 5.3.1-16 és 6.9.2-16 konstrukcióban pályázati
nyertes - települések véleményformálóival (polgármesterek, kulturális intézményvezetők, helyi
véleményvezérek, önkormányzat, polgármesteri hivatal tisztviselői) felmérést végeznek 3 ütemben,
strukturált interjú módszerével. A TOP 5.3.1-16 és 6.9.2-16 konstrukcióban benyújtott projektek
bírálati időszaka azonban még nem zárult le, így nem áll rendelkezésre a pályázatban érintett
települések teljes listája. A közösségfejlesztői folyamatban érintett települések teljes listájának
hiányában pedig a teljes kutatási mintavétel nem lehetséges. Fentiek alapján a Kutató és a
Megrendelő megegyeztek abban, hogy az előre nem látható körülményekre tekintettel a Szerződés
4.1. pontjában foglalt határidők módosítására lesz szükség.
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: 3190000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 3190000 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

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (5398/2018)
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: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24463
Postai cím: Csalogány utca 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 16117504
E-mail: draviczky.gyongyi@nminkft.hu
Fax: +36 16117504
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nminkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás EFOP 1.3.1-15 projekt - Projekt
monitoring és kutató-fejlesztő tevékenység 5. rész: Lakossági megkérdezés
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás EFOP 1.3.1-15 projekt - Projekt monitoring és kutatófejlesztő tevékenység 5. rész: Lakossági megkérdezés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 1027
Budapest, Csalogány utca 47-49
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cél: A beavatkozási helyszíneken meginduló közösségfejlesztési folyamat mérése lakossági
megkérdezéssel 2 körben: a fejlesztést megelőzően és a folyamat végén.
Időzítés: 2 alkalommal
Minta: 2 alkalom x 15.000 fős lakossági kérdőív = 30.000 kérdőív
Feladat: Kutatási terv, módszertani segédanyag elkészítése, 2 db kérdőív összeállítása, a megkérdezendő
minták elkészítése a Megrendelővel együttműködve. Az online kérdőíves felület kialakítása, a link átadása
a Megrendelőnek, lehetővé téve a felmérés ideje alatta az online felület elérhetőségét, valamint a felmérés
aktuális állapotába a betekintés lehetőségét. A kérdezőbiztosok kiválasztásában és felkészítésében

együttműködés a Megrendelővel. A kérdőívek sokszorosítása és eljuttatása a Megrendelőhöz. A kitöltött
kérdőívek átvétele, rögzítése. A felmérés ideje alatt legalább fázisonként középidőben 1-1 írásbeli
jelentés a Megrendelő felé a felmérés állásáról. SPSS program használata: adatrögzítés (pl. nyilvános
eseményen felvett adatok esetében), adattisztítás, adatfeldolgozás, táblázatok, ábrák (grafikonok), térképek
összeállítása. A megrendelő által maximum 2 alkalommal kért szükséges korrekciók elvégzése. Elemzések,
összehasonlítások, régiós, megyei bontású, településsoros adatbázisok készítése.
(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: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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: Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás
EFOP 1.3.1-15 projekt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13079 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 5. rész: Lakossági megkérdezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/01 (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: Gfk Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
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: 9550000
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):

79315000-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 1027
Budapest, Csalogány u. 27.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Cél: A beavatkozási helyszíneken meginduló közösségfejlesztési folyamat mérése lakossági
megkérdezéssel 2 körben: a fejlesztést megelőzően és a folyamat végén.
Időzítés: 2 alkalommal
Minta: 2 alkalom x 15.000 fős lakossági kérdőív = 30.000 kérdőív
Feladat: Kutatási terv, módszertani segédanyag elkészítése, 2 db kérdőív összeállítása, a megkérdezendő
minták elkészítése a Megrendelővel együttműködve. Az online kérdőíves felület kialakítása, a link átadása
a Megrendelőnek, lehetővé téve a felmérés ideje alatta az online felület elérhetőségét, valamint a felmérés
aktuális állapotába a betekintés lehetőségét. A kérdezőbiztosok kiválasztásában és felkészítésében
együttműködés a Megrendelővel. A kérdőívek sokszorosítása és eljuttatása a Megrendelőhöz. A kitöltött
kérdőívek átvétele, rögzítése. A felmérés ideje alatt legalább fázisonként középidőben 1-1 írásbeli
jelentés a Megrendelő felé a felmérés állásáról. SPSS program használata: adatrögzítés (pl. nyilvános
eseményen felvett adatok esetében), adattisztítás, adatfeldolgozás, táblázatok, ábrák (grafikonok), térképek
összeállítása. A megrendelő által maximum 2 alkalommal kért szükséges korrekciók elvégzése. Elemzések,
összehasonlítások, régiós, megyei bontású, településsoros adatbázisok készítése.
(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: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (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: 9550000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gfk Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
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: 2018/03/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Szerződés megkötését követően Felek egy közösen elfogadott ütemterv szerint kezdték meg a
Szerződés teljesítését.
A teljesítés során a projektben érintett - TOP 5.3.1-16 és 6.9.2-16 konstrukcióban pályázati nyertes
- 360 településen, a település lakosságszámának arányában, a 18 éven felüli lakosságból 15.000
fős minta lekérdezése képezi a Kutató feladatát a folyamat elején és a végén. A TOP 5.3.1-16
és 6.9.2-16 konstrukcióban benyújtott projektek bírálati időszaka még nem zárult le, így nem áll
rendelkezésre a pályázatban érintett települések teljes listája. A közösségfejlesztői folyamatban
érintett települések teljes listájának hiányában pedig a teljes kutatási mintavétel nem lehetséges.
Fentiek alapján a Kutató és a Megrendelő megegyeztek abban, hogy az előre nem látható
körülményekre tekintettel a Szerződés 4.1. pontjában foglalt határidők módosítására lesz szükség
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 Szerződésnek a teljesítési határidőkre vonatkozó rendelkezése a
módosítás előtt:
o 1. alkalom: A folyamat kezdetekor: 2018. január 1. - március 31. (részhatáridő)
o 2. alkalom: A folyamat végén: 2019. április 1. - június 30. (véghatáridő)
A Szerződésnek a teljesítési határidőkre vonatkozó rendelkezése a módosítás után:
o 1. alkalom: 2018. január 1. - augusztus 31. (részhatáridő)
o 2. alkalom: 2019. január 1. - április 30. (véghatáridő)
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: 9550000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9550000 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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (4968/2018)
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: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06687
Postai cím: Múzeum tér 1.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ötvös Anikó
Telefon: +36 32422395
E-mail: otvos.aniko@salgotarjan.hu
Fax: +36 32422395
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A. Hrsz: 3735.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Mackóvár Óvoda területén 196,16 m2 alapterületen két csoportszobában mini bölcsőde kialakítása a
hozzá kapcsolódó kiegészítő helyiségekkel együtt:
- 2 csoportszoba kialakítása
- gyermeköltöző-átadó helyiség kialakítása
- WC, mosdó, zuhanyzó kialakítása
- közlekedő, közösségi tér kialakítása,
- projektarányos akadálymentesítés
- tornaszoba áthelyezése
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét
képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás 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: 170
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-6.2.1-15-ST1-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13732 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde
kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/15 (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: Tűztövis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zöld út 6.
Város: Mátramindszent
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3155
Ország: HU
E-mail: iroda@tuztoviskft.hu
Telefon: +36 302112888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32366257
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48750000
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):

45214100-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Arany János út 19/A. Hrsz: 3735.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Mackóvár Óvoda területén 196,16 m2 alapterületen két csoportszobában mini bölcsőde kialakítása a
hozzá kapcsolódó kiegészítő helyiségekkel együtt:
- 2 csoportszoba kialakítása

- gyermeköltöző-átadó helyiség kialakítása
- WC, mosdó, zuhanyzó kialakítása
- közlekedő, közösségi tér kialakítása,
- projektarányos akadálymentesítés
- tornaszoba áthelyezése
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét
képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/16 (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: 48750000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tűztövis Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zöld út 6.
Város: Mátramindszent
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3155
Ország: HU
E-mail: iroda@tuztoviskft.hu
Telefon: +36 302112888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32366257
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Vállalkozó ajánlatának részét képező árazott költségvetés műszaki tartalmát a jelen
szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerint módosítják.
A Felek a Szerződés III.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3. A teljesítés határideje: 2018. március 31.
A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a - jelen szerződésmódosítás mellékletében szereplő módosított árazott költségvetésben rögzített változásokból adódó - nettó 57.811.- Ft + ÁFA Ft
összegű - többletköltséget nem kívánja érvényesíteni a Megrendelővel szemben, azaz annak
bármilyen jogcímen való érvényesítéséről kifejezetten lemond jelen szerződésmódosítás aláírásával.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó - 2018. január 22-én kelt - akadályközlő és
változásbejelentő - levelében értesítette a Megrendelőt a Szerződés teljesítése során felmerült,
előre nem látható - a Szerződésében rögzített kivitelezés teljesítési határidejét érintő - alábbi
körülményekről:

- A gépészeti kivitelezési munkák során, több helyen is a szerelőszint síkjából álltak ki a meglévő,
maradó (csapadékvíz) vezetékek, melyeket át kell vágni és át kell helyezni, hogy a tervezett
nyomvonalat tartani tudja.
- A szerelések során a két betonszint közötti 30 cm-es töltött részben előre nem látható élő
vezetékeket (fűtés- és melegvízvezeték) találtunk a kivitelezés során, amiket ki kellett kerülni vagy
áthelyezni a tervezett nyomvonal tartása érdekében.
- A tervdokumentációban szereplő 30x30-es fali csempét jelenleg nem gyártják, 20x20 cm-es fali
csempét tudunk kellő időben beszerezni és beépíteni. ( A méretváltozás a műszaki tartalmat, illetve
a költségvetést nem érinti.)
Tekintettel arra, hogy a fentiekben jelzett előre nem látható körülmények meghosszabbították
a kivitelezés időigényét, ezért a Vállalkozó a teljesítési határidő 2018. március 31-ére történő
módosítását kezdeményezte.
A Vállalkozó a kivitelezés műszaki tartalmát érintően további változtatásokra tett javaslatot az
alábbiak szerint:
- A közlekedő mennyezetén egy 5 cm-es függesztésű gipszkarton álmennyezet kialakítása, hogy a
teljes kábelkötegezés elvezetésre kerülhessen a mennyezet megvésése nélkül.
- A kábelvezetést érintető változtatás: Vizes helyiségekben (zuhanyzók, mosdók, wc-k) süllyesztett
szerelés lenne vakolatba süllyesztett védőcsővel. Csempézett helyiségekben csempe felett 2 méter
magasságban látszó, falon kívüli kábelcsatornában. Vakolt falfelületeken, süllyesztett szerelés
2 m-ig és onnan felfelé falon kívüli kábelcsatorna. A lámpatestek MM kábellel kábelcsatornában
kerülnek kiépítésre. A konyhában az erőátvitel falon kívüli 4-es mü II-es védőcsővel és MKH-val
kerül kiépítésre. EPH kiépítés falon kívüli csövezéssel két oldalon történik a konyhában. Tűzvédelmi
főkapcsoló kiépítés az akadálymentes főbejárat melletti falon kerül kiépítésre és ugyanitt a riasztó
rendszer bevezetékelése is megtörténik.
A Megrendelő műszaki ellenőre nyilatkozott a Vállalkozó által jelzett - a teljesítés során felmerült
- kivitelezési munkák elvégzésének szükségességéről, és a Vállalkozó akadályközlő levelében
szereplő előre nem látható körülmények miatt javasolta a Szerződés teljesítési határidejének - a
Vállalkozó által kezdeményezett időpontra történő - módosítását. A műszaki ellenőr a Vállalkozó által
előterjesztett műszaki változtatásra irányuló kezdeményezését jóváhagyta, és megállapította, hogy
ezen változtatások a közbeszerzési dokumentációban kiírt műszaki tartalommal egyenértékűek vagy
annál magasabb műszaki színvonalat képviselnek.
A Vállalkozó a fentiekben előterjesztett akadályközlő és változásbejelentő levelével egyidejűleg
előterjesztette az elmaradó és az új tételekre vonatkozó árazott költségvetési tétek változását, amely
nettó 57.811.- Ft + ÁFA összegű többletköltséget eredményez.
A Vállalkozó nyilatkozott továbbá arról is, hogy a műszaki tartalom változtatásából adódó fentiekben jelzett - többletköltséget nem kívánja érvényesíteni a Megrendelő felé.
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés műszaki tartalmát érintő
szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak, tekintettel arra, hogy
a.) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó nyertes ajánlata helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé
tették volna,
b.) a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, a vállalkozói díj összege
nem változik,
c.) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
Felek rögzítik továbbá, hogy a - Vállalkozó által benyújtott akadályközlésben rögzített munkák
elvégzéséből adódó - teljesítési határidőt érintő szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bek.
c.) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy
a.) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
b.) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
c.) és ellenérték növekedésre sem kerül sor.
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: 48750000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48750000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.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

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (5632/2018)
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: Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Szeged belvárosában című projekt
kapcsán engedélyezési és kiviteli tervek készítése
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Szeged belvárosában című projekt kapcsán
engedélyezési és kiviteli tervek készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71245000-7

További tárgyak:

71320000-7

71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720
Szeged, Széchenyi tér 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Szeged
belvárosában című projekt kapcsán engedélyezési és kiviteli tervek készítése
I. tervezési ütem: Oskola utca-Stefánia kerékpáros tengelyt érintő tervezési terület
II. tervezési ütem: Szeged belváros más részeit érintő tervezési terület
A végleges engedélyes és kiviteli tervdokumentációkat 10 példányban papír alapon, nyomtatott

formában, valamint 5 példányban elektronikus formában dwg és pdf állományokban, és a Tervező
által a szerződés teljesítés során létrehozott dokumentumokat szerkeszthető formában is át kell
adni a teljesítési határidőre Ajánlatkérő részére a műszaki dokumentációban részletezett
szempontok szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles minden szakági terv mellé tervezői árazott és árazatlan költségvetést és
részletes excel formátumú méret- és mennyiség-kimutatást készíteni, továbbá köteles elkészíteni a
terv szerinti árazatlan költségvetés helyrajzi szám szerinti megbontását is táblázatos formátumban.
(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:
12206 / 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:
2017/08/22 (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: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
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: 17827000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

71320000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

71245000-7

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

71322000-1
71320000-7

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720
Szeged, Széchenyi tér 11.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések Szeged
belvárosában című projekt kapcsán engedélyezési és kiviteli tervek készítése
I. tervezési ütem: Oskola utca-Stefánia kerékpáros tengelyt érintő tervezési terület
II. tervezési ütem: Szeged belváros más részeit érintő tervezési terület
A végleges engedélyes és kiviteli tervdokumentációkat 10 példányban papír alapon, nyomtatott
formában, valamint 5 példányban elektronikus formában dwg és pdf állományokban, és a Tervező
által a szerződés teljesítés során létrehozott dokumentumokat szerkeszthető formában is át kell
adni a teljesítési határidőre Ajánlatkérő részére a műszaki dokumentációban részletezett
szempontok szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles minden szakági terv mellé tervezői árazott és árazatlan költségvetést és
részletes excel formátumú méret- és mennyiség-kimutatást készíteni, továbbá köteles elkészíteni a
terv szerinti árazatlan költségvetés helyrajzi szám szerinti megbontását is táblázatos formátumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
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: 18527000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
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):
3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Stefánia Dózsa utca-Kazinczy utca közötti szakaszának
útburkolat-felújításával (kopóréteg marás és kiegyenlítő új kopóréteg-terítés, lokális pályaszerkezeterősítés, szegély-rendezés, víznyelők szintre helyezése, stb.) kapcsolatos kiegészítő tervezés
indokolt, az Vállalkozó szerződéses feladatát képezi.
3.2. Megrendelő és Vállalkozó a Vállalkozási szerződés 2. (A teljesítés határideje) pont 2.1. (Az I.
tervezési ütem kapcsán) alpontját az alábbiak szerint módosítja közös megegyezéssel:
Részhatáridők:
- 1. részhatáridő: Vállalkozó a tervezési nyomvonal szakaszolása kapcsán az egyes szakaszokra 3-3
tervezési változatot köteles készíteni a szerződés aláírását követő 60 napon belül.

- 2. részhatáridő: Vállalkozó a megvalósítandó változatok Megrendelői jóváhagyását követően
köteles elkészíteni az építési engedélyes terveket, melyek Megrendelő részére történő átadásátvételének határideje a jóváhagyást követő 90 nap.
Véghatáridő: A kiviteli tervek Megrendelő részére történő átadás-átvételének határideje a jogerős
építési engedély(ek) Vállalkozó általi átvételétől számított 60 nap.
(Eredeti szerződéses rendelkezés: A Vállalkozási szerződés 2. (A teljesítés határideje) pont 2.1. (Az
I. tervezési ütem kapcsán) alpontja a következőket rögzíti:
Részhatáridők:
- 1. részhatáridő: Vállalkozó a tervezési nyomvonal szakaszolása kapcsán az egyes szakaszokra 3-3
tervezési változatot köteles készíteni a szerződés aláírását követő 60 napon belül.
- 2. részhatáridő: Vállalkozó a megvalósítandó változatok Megrendelői jóváhagyását követően
köteles elkészíteni az építési engedélyes terveket, melyek Megrendelő részére történő átadásátvételének határideje a jóváhagyást követő 60 nap.
Véghatáridő: A kiviteli tervek Megrendelő részére történő átadás-átvételének határideje a jogerős
építési engedély(ek) Vállalkozó általi átvételétől számított 60 nap.)
3.3. A költségvetésre kihatással lévő módosítások eredményeként Felek a Vállalkozási szerződés
3. (A vállalkozási díj, fizetési feltételek) pont 3.1. alpontjának első bekezdését az alábbiak szerint
módosítják közös megegyezéssel:
A Vállalkozót az 1. pontban foglalt tervezési feladatok ellátásáért tervezési díj illeti meg, amelynek
összege: 17.827.000,-Ft + ÁFA.
Az 1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozási díjon felül
felmerült ellenszolgáltatás összege: 700.000,-Ft +ÁFA
Nettó vállalkozási díj összesen: 18.527.000,-Ft.
(Eredeti szerződéses rendelkezés: A Vállalkozási szerződés 3. (A vállalkozási díj, fizetési feltételek)
pont 3.1. alpontjának első bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„A Vállalkozót az 1. pontban foglalt tervezési feladatok ellátásáért tervezési díj illeti meg, amelynek
összege: 17.827.000,-Ft + ÁFA.”)
3.4. Felek a Vállalkozási szerződés 3. (A vállalkozási díj, fizetési feltételek) pont 3.3. alpontját az
alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel:
A teljesítés során Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
1.Részszámla: Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az I. tervezési ütem kapcsán előírt
tervezési változatok elkészítését és Megrendelő részére történő átadás-átvételét követően az
alapszerződésben rögzített vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő összegben.
2. Részszámla: Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az építési engedélyes tervek
Megrendelő részére történő átadás-átvételét követően az alapszerződésben rögzített vállalkozási
díj 40 %-ának megfelelő összegben, valamint az 1. számú szerződésmódosítás kapcsán az
alapszerződésben rögzített vállalkozási díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének
megfelelő összegben.
3. részszámla: Vállalkozó további részszámla benyújtására jogosult a jogerős építési engedély(ek)
kézhezvételét követően az alapszerződésben rögzített vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő
összegben.
Végszámla benyújtása: A kiviteli tervek Megrendelő részére történő átadás-átvételét, valamennyi
szerződéses kötelezettség teljesítését és Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolás kiadását
követően a Vállalkozó az alapszerződésben rögzített vállalkozási díj fennmaradó 30 %-ának
megfelelő mértékű végszámla benyújtására jogosult.
(Eredeti szerződéses rendelkezés: A Vállalkozási szerződés 3. (A vállalkozási díj, fizetési feltételek)
pont 3.3. alpontja az alábbiakat rögzíti:
A teljesítés során Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
1.Részszámla: Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az I. tervezési ütem kapcsán előírt
tervezési változatok elkészítését és Megrendelő részére történő átadás-átvételét követően a
vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő összegben.
2. Részszámla: Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az építési engedélyes tervek
Megrendelő részére történő átadás-átvételét követően a vállalkozási díj 40 %-ának megfelelő
összegben.
3. részszámla: Vállalkozó további részszámla benyújtására jogosult a jogerős építési engedély(ek)
kézhezvételét követően a vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összegben.
Végszámla benyújtása: A kiviteli tervek Megrendelő részére történő átadás-átvételét, valamennyi
szerződéses kötelezettség teljesítését és Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolás kiadását
követően a Vállalkozó a Vállalkozási díj fennmaradó 30 %-ának megfelelő mértékű végszámla
benyújtására jogosult.)

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. Megrendelő a 2018. 03. 09. napján kelt levelében előadta,
hogy a tervezési feladat részét képezi a Vörösmarty utcai körforgalomtól északra a Tisza Lajos körút
fele a kerékpárosok útburkolaton történő továbbhaladásának forgalomtechnikai beavatkozásokkal
történő biztosítása, elősegítése. A tervközi egyeztetések során megállapítást nyert, hogy a Stefánia
északi szakaszán a meglévő útburkolat töredezett, több helyen megsüllyedt, rendszeresen
vízállások alakulnak ki, a felületre nem festhetőek fel a forgalomtechnika módosításához kapcsolódó
új tartós kivitelű burkolati jelek.
Az Önkormányzat, mint Megrendelő - tekintettel arra, hogy a szerződéses vállalkozói feladat
forgalomtechnikai beavatkozásokra korlátozódott - a Stefánia Dózsa utca-Kazinczy utca közötti
szakaszának útburkolat-felújítását (kopóréteg marás és kiegyenlítő új kopóréteg-terítés, lokális
pályaszerkezet-erősítés, szegély-rendezés, víznyelők szintre helyezése, stb.) kiegészítő tervezés
keretében kívánja megrendelni. A tervezett módosítás nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Megrendelő a fenti levélben megjelölt
tervezési feladat elvégzésére árajánlatot kért Vállalkozótól, továbbá a feladat elvégzésének
időszükségletét is kérte megadni, szövegesen alátámasztani (pl. geodéziai bemérések idő-és
költségszükséglete, egyeztetések időszükséglete, tervezéshez szükséges mérnöknapok száma és
díja, stb.). A tervezett módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
eredeti szerződés jellegéhez.
2.2. Vállalkozó a 2018. 03. 19. napján kelt levelében előadta, hogy Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzatának megbízásából a TRENECON Kft. készíti a tárgyi közlekedési fejlesztések
engedélyezési és kiviteli terveit. Az Önkormányzat, mint Megrendelő - tekintettel arra, hogy a
szerződéses vállalkozói feladat forgalomtechnikai beavatkozásokra korlátozódott - a Stefánia Dózsa
utca-Kazinczy utca közötti szakaszának útburkolat-felújítására (kopóréteg marás és kiegyenlítő új
kopóréteg-terítés, lokális pályaszerkezet-erősítés, szegély-rendezés, víznyelők szintre helyezése,
stb.) kiegészítő tervezésre vonatkozó árajánlatot kért 28460/2018 (márc. 9.) levelében. A Vállalkozói
levélben megjelölt kiegészítő tervezési feladat vállalási ára 700.000,-Ft +ÁFA, a vállalási ár
részletezése a következő:
Kiegészítő geodéziai felmérés 80.000,- Ft
Kiegészítő tervezés, lebonyolítás, dokumentálás
(7 mérnöknap, 80 eFt/mérnöknap) 560.000,- Ft
Közmű-egyeztetések lebonyolítása 60.000,- Ft
A Vállalkozói levélben rögzítésre került, hogy a javasolt vállalási határidő: +30 nap (az engedélyezési
tervek eredeti határidejéhez képest). A határidő-szükségletet az elvégzendő munkán kívül az
egyeztetések, adatszolgáltatás és -feldolgozás időszükséglete alapján állapították meg.
2.3. Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó 2018.03.19. napján kelt levelében előadottak
a valóságnak megfelelnek, Vállalkozó kiegészítő tervezési díjjal, és határidő-szükséglettel
kapcsolatosan megjelölt igényei a Vállalkozó által előadottak alapján megalapozottak.
2.4. Megrendelő a Vállalkozói levél kapcsán megállapítja, hogy a Stefánia Dózsa utca-Kazinczy
utca közötti szakaszán a meglévő útburkolat töredezett, több helyen megsüllyedt, rendszeresen
vízállások alakulnak ki, a felületre nem festhetőek fel a forgalomtechnika módosításához kapcsolódó
új tartós kivitelű burkolati jelek, ennél fogva a kiegészítő tervezési feladat indokolt. Ezen indokolt
módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
2.5. Felek megállapítják, hogy a Vállalkozói levél eredményeképpen Vállalkozó az alapszerződésben
rögzített tervezési díjon felül további összesen nettó 700.000,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
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: 17827000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 18527000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A II.2.5., és a VI.1.5. pont kapcsán jelezzük, hogy az ott napokban megadott időtartam a tervezés
egyes fázisaihoz kapcsolódóan megadott határidők összesített napja. A szerződés időtartamára
vonatkozó alap, és módosított szerződés szerinti rendelkezéseket a VI.2.1. pontja részletezi.
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

Szerb Országos Önkormányzat (5228/2018)
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: Szerb Országos Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK10491
Postai cím: Falk Miksa utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szutor Lászlóné
Telefon: +36 13315345
E-mail: ssm@t-online.hu
Fax: +36 12690638
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szerb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szerb.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Nikola Tesla Szerb Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Diákotthon óvodájának felújítására (tervezés és kivitelezés)”
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:
"Vállalkozási szerződés a Nikola Tesla Szerb Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon óvodájának
felújítására (tervezés és kivitelezés)”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:
45454000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 14. Hrsz.: 33574
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (1074 Budapest,
Rózsák tere 6-7.) Óvodájának elhelyezése, azaz Rottenbiller utcai épületszárnyának - 1074 Budapest,
Rottenbiller utca 14. Hrsz.: 33574 - felújítására és bővítésére, valamint az Építési engedélyezési és a
Kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó munkálatok elvégzése.
Általános ismertető leírás:
A tervezéssel és kivitelezési munkálatokkal érintett közintézmény két, egymás mellett található telken
működik. A 33588 helyrajzi számú telken az általános iskola és gimnázium ( nem része a közbeszerzési

eljárásnak), míg a 33574 helyrajzi számú telken ( a közbeszerzési eljárás ezen telken található épületre
vonatkozik) a tornaterem és az óvoda található. A két épületet belső, saját használatú iskolai udvar köti
össze.
Alaprajzi diszpozíció-meglévő állapot:
• Alagsor, ahol a tornaterem és azt kiszolgáló kiegészítő helyiségek találhatóak.
• Földszint, ahol a közösségi terem, lépcsőház és az iskolai udvar felé vezető közlekedő található.
• emelet, ahol az óvoda és a könyvtár, valamint a tornaterem felett a játszó udvar található.
• Tetőszint, ahol a szellőzőgépház és üres, beépítetlen tetőtér található.
Alaprajzi diszpozíció-tervezett állapot:
• Alagsor: A meglévő kialakítás megtartása mellett a mozgássérültek mozgását biztosító új lift beépítésével
számolunk.
Alapterület: 669,24 m2
• Földszint: A meglévő kialakítás megtartása mellett a jelenlegi közösségi terem helyére a könyvtár költözik.
A tornaterem és a kiegészítő helyiségek változatlanul maradnak. Az udvari bejáratnál mozgássérültek
közlekedését biztosító rámpa épül. Az új lift ezen a szinten is beépül.
Alapterület: 335,42 m2
• I. emelet: a könyvtár erről a szintről elköltözik, a teljes szinten óvodai funkció talál helyet. Az átalakítási és
felújítási munkálatok tervezése során törekedtünk a jelenlegi épületszerkezetek lehetséges megtartására.
A meglévő-megtartandó játszó udvarról indítva az iskolai udvar felé új kétkarú acél lépcső készül. Az új lift
ezen a szinten is beépül.
Alapterület: 367,90 m2
• II. emelet: a meglévő tetőszerkezet és szellőzőgépház bontandó. A meglévő csapos fagerendás
födém megtartandó, tartószerkezeti tervek alapján sávokban bontandó. Ezen az újonnan kialakítandó
épületszinten, melyhez új kétkarú vasbeton lépcső vezet fel, közösségi terem színpaddal és lelátóval, vizes
helyiségek, továbbá két tanterem épül majd. Az új lift ezen a szinten is kialakításra kerül.
Alapterület: 388,30 m2
• III. emelet (tetőtéri szint): új kétkarú vasbeton lépcsővel megközelíthető szint a geometriai adottságok miatt
csak részben beépített. A közösségi terem légtere mellett az épületgépészeti helyiség és egy tároló helyiség
kerül kialakításra. Erre a szintre már nem jön fel az új lift.
Alapterület: 189,06 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: 2017/04/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/15 (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:
5599 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Nikola Tesla Szerb Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon óvodájának felújítására (tervezés és kivitelezés)”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Dornestate Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Almafa utca 10/5
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: HU
E-mail: dornestatekft@gmail.com
Telefon: +36 303002066
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 13920023
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 157344660
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45453100-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45453100-8

További tárgyak:
45454000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 14. Hrsz.: 33574
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (1074 Budapest,
Rózsák tere 6-7.) Óvodájának elhelyezése, azaz Rottenbiller utcai épületszárnyának - 1074 Budapest,
Rottenbiller utca 14. Hrsz.: 33574 - felújítására és bővítésére, valamint az Építési engedélyezési és a
Kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó munkálatok elvégzése.
Általános ismertető leírás:
A tervezéssel és kivitelezési munkálatokkal érintett közintézmény két, egymás mellett található telken
működik. A 33588 helyrajzi számú telken az általános iskola és gimnázium ( nem része a közbeszerzési
eljárásnak), míg a 33574 helyrajzi számú telken ( a közbeszerzési eljárás ezen telken található épületre
vonatkozik) a tornaterem és az óvoda található. A két épületet belső, saját használatú iskolai udvar köti
össze.
Alaprajzi diszpozíció-meglévő állapot:
• Alagsor, ahol a tornaterem és azt kiszolgáló kiegészítő helyiségek találhatóak.
• Földszint, ahol a közösségi terem, lépcsőház és az iskolai udvar felé vezető közlekedő található.
• emelet, ahol az óvoda és a könyvtár, valamint a tornaterem felett a játszó udvar található.
• Tetőszint, ahol a szellőzőgépház és üres, beépítetlen tetőtér található.
Alaprajzi diszpozíció-tervezett állapot:
• Alagsor: A meglévő kialakítás megtartása mellett a mozgássérültek mozgását biztosító új lift beépítésével
számolunk.
Alapterület: 669,24 m2
• Földszint: A meglévő kialakítás megtartása mellett a jelenlegi közösségi terem helyére a könyvtár költözik.
A tornaterem és a kiegészítő helyiségek változatlanul maradnak. Az udvari bejáratnál mozgássérültek
közlekedését biztosító rámpa épül. Az új lift ezen a szinten is beépül.
Alapterület: 335,42 m2
• I. emelet: a könyvtár erről a szintről elköltözik, a teljes szinten óvodai funkció talál helyet. Az átalakítási és
felújítási munkálatok tervezése során törekedtünk a jelenlegi épületszerkezetek lehetséges megtartására.
A meglévő-megtartandó játszó udvarról indítva az iskolai udvar felé új kétkarú acél lépcső készül. Az új lift
ezen a szinten is beépül.
Alapterület: 367,90 m2
• II. emelet: a meglévő tetőszerkezet és szellőzőgépház bontandó. A meglévő csapos fagerendás
födém megtartandó, tartószerkezeti tervek alapján sávokban bontandó. Ezen az újonnan kialakítandó
épületszinten, melyhez új kétkarú vasbeton lépcső vezet fel, közösségi terem színpaddal és lelátóval, vizes
helyiségek, továbbá két tanterem épül majd. Az új lift ezen a szinten is kialakításra kerül.

Alapterület: 388,30 m2
• III. emelet (tetőtéri szint): új kétkarú vasbeton lépcsővel megközelíthető szint a geometriai adottságok miatt
csak részben beépített. A közösségi terem légtere mellett az épületgépészeti helyiség és egy tároló helyiség
kerül kialakításra. Erre a szintre már nem jön fel az új lift.
Alapterület: 189,06 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:
vagy Kezdés: 2017/04/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/15 (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: 157344660
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dornestate Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Almafa utca 10/5
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: HU
E-mail: dornestatekft@gmail.com
Telefon: +36 303002066
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 13920023
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Felek rögzítik, hogy a Szerb Országos Önkormányzat mint Megrendelő és a Dornestate Kft. mint
vállalkozó Vállalkozási szerződést kötöttek egymással 2017. április 11. napján.
A teljesítés során azonban előre nem látható körülmények léptek fel miszerint:
a) ELMŰ által szolgáltatott áram kapcsán teljesítmény-bővítés vált szükségessé. Az ELMŰ ezt a
munkát Vállalkozótól függetlenül, saját kapacitásától függően tudja elvégezni, melyre nem tudott
belátható határidőt vállalni. Ennek hiányában több munkafolyamat akadályoztatva volt, többek
között, de nem kizárólag a felvonó próbaüzeme.
b) A megrendelt építési anyagok számottevő részénél a sorozatos beszállítói késedelmek
akadályoztatják az ütemezés szerinti haladást.
c) Az építési engedély határozatban foglaltaknak megfelelően - a tűzvédelmi szakhatósággal
egyeztetve - az érintett hivatal meghatározta az RWA rendszer kialakításához szükséges anyagokat,
melyek a megadott határidőre nem voltak beszerezhetőek.
d) A tervezett liftakna bontása során megállapítást nyert, hogy a meglévő alapozás eltér a korábbi
tervekben szereplőtől, ezért a korábbi tervektől eltérően módosítani kellett a bontási munkálatokat.
Így nagyban megnövekedett a bontásra szánt idő.
e) Végezetül a nem várt, rendkívüli időjárási körülmények miatt a megépült szerkezet folyamatos
takarása volt szükséges állagmegóvás céljából, és ezek jelentős többlet munkát generáltak és idő
ráfordítást igényeltek, ezzel akadályozva az ütemterv szerinti munkavégzést.
A műszaki ellenőr javaslatára a felek a hatályos vállalkozási szerződés teljesítési határidejének
módosítását határozták el.
A szerződés már módosításra került két alkalommal. KÉ számok:
5952/2017
16912/2017
Jelen módosítás:

Felek megállapodnak, hogy szerződés 2.8. pontjában foglalt véghatáridőt módosítják akképp, hogy a
kivitelezés teljesítési határideje 2018. április 30. napja.
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 Felek rögzítik, hogy a Szerb Országos Önkormányzat mint
Megrendelő és a Dornestate Kft. mint vállalkozó Vállalkozási szerződést kötöttek egymással 2017.
április 11. napján.
A teljesítés során azonban előre nem látható körülmények léptek fel miszerint:
a) ELMŰ által szolgáltatott áram kapcsán teljesítmény-bővítés vált szükségessé. Az ELMŰ ezt a
munkát Vállalkozótól függetlenül, saját kapacitásától függően tudja elvégezni, melyre nem tudott
belátható határidőt vállalni. Ennek hiányában több munkafolyamat akadályoztatva volt, többek
között, de nem kizárólag a felvonó próbaüzeme.
b) A megrendelt építési anyagok számottevő részénél a sorozatos beszállítói késedelmek
akadályoztatják az ütemezés szerinti haladást.
c) Az építési engedély határozatban foglaltaknak megfelelően - a tűzvédelmi szakhatósággal
egyeztetve - az érintett hivatal meghatározta az RWA rendszer kialakításához szükséges anyagokat,
melyek a megadott határidőre nem voltak beszerezhetőek.
d) A tervezett liftakna bontása során megállapítást nyert, hogy a meglévő alapozás eltér a korábbi
tervekben szereplőtől, ezért a korábbi tervektől eltérően módosítani kellett a bontási munkálatokat.
Így nagyban megnövekedett a bontásra szánt idő.
e) Végezetül a nem várt, rendkívüli időjárási körülmények miatt a megépült szerkezet folyamatos
takarása volt szükséges állagmegóvás céljából, és ezek jelentős többlet munkát generáltak és idő
ráfordítást igényeltek, ezzel akadályozva az ütemterv szerinti munkavégzést.
A műszaki ellenőr javaslatára a felek a hatályos vállalkozási szerződés teljesítési határidejének
módosítását határozták el.
Előbbiek miatt a felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a jelen okirat I-III. pontjában
foglaltak szerint módosítják a szerződést.
141. § (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:
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.
Tekintettel arra, hogy más hatóság, az időjárás, és egyéb, műszaki ellenőr által igazolt tények miatt a
teljesítés körülményei lényegesen megváltoztak, e körülményeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatta előre.
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: 157344660 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 157344660 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5608/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: 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 1 7766 211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.3) 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.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
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: „Egységes fővárosi parkolás-irányítási rendszer kialakítása érdekében egyes parkolási
létesítmények IKSZR rendszerrel integrált működésének kialakítása”
Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72422000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Kb. 12 db parkolási létesítmény integrációja
Szerződés keretösszege: 9.900.000,-HUF
Az eljárás teljes mennyisége részletesen az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírásban
kerül meghatározásra.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)

Elnevezés: „Egységes fővárosi parkolás-irányítási rendszer kialakítása érdekében egyes parkolási
létesítmények IKSZR rendszerrel integrált működésének kialakítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48218000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kb. 12 db parkolási létesítmény integrációja
Szerződés keretösszege: 9.900.000,-HUF
Az eljárás teljes mennyisége részletesen az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező műszaki
leírásban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás

Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretmegállapodás
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/04/05 (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: GVSX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14755617-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9900000
A szerződés/rész végleges összértéke: 9900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (6040/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16360
Postai cím: Piac utca 54.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: + 36 20-410-1981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 1-480-1180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.3) 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.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
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: „Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR)
moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban
részletezettek szerint”

II.1.2)

Hivatkozási szám:
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: „Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer
(EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban
részletezettek szerint”
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3062896 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)

Elnevezés: „Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR)
moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban
részletezettek szerint”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72260000-5

További tárgyak:

72261000-2
72262000-9
72266000-7
72267000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
[Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pont]
Az EKEIDR Rendszer Ajánlatkérő által jelenleg is használt elemeinek technológiai és jogszabályi
követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint a későbbiekben
elérhetővé váló, vagy már meglévő, de Ajánlatkérő által a jelen eljárás időpontjában még nem
használt funkcionalitások, szolgáltatások lehívása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
a) Havi szupport szolgáltatások
I. Az Ajánlatkérő által használt, funkcionalitáshoz kapcsolódó szupport
II. Ajánlatkérő által jelenleg nem használt, de a későbbiekben opcionálisan a keretszerződés alapján
bevezetésre kerülő, majd azt követően igénybe venni tervezett szupport szolgáltatások
III. Jelenleg nem elérhető, de a későbbiekben kifejlesztendő, és a keretszerződés alapján
opcionálisan bevezetésre kerülő, majd azt követően igénybe venni tervezett szupport szolgáltatások
a bevezetett modulok tekintetében
b) Opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások:
- Fejlesztői óradíj (program fejlesztés, paraméterezés, workflow készítés)
- Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás)
- Terméktámogatási óradíj

- EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése
c) Opcionálisan igénybevehető tranzakciós szolgáltatások
- EKEIDR irathitelesítési szolgáltatás díja
- EKEIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) felhasználási díja
-Ajánlatkérő állandó ügyfélszolgálat - helpdesk biztosítását írja elő a szerződéstervezetben foglaltak
alapján.
Mennyiség:
A vállalkozási keretszerződés keretében a fentiekben részletezett szupport és bevezetési
szolgáltatások ellátása összesen legfeljebb nettó 26184616,- forint keretösszeg erejéig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: a) Havi szupport szolgáltatások
I. Az Ajánlatkérő által használt, funkcionalitáshoz kapcsolódó szupport
II. Ajánlatkérő által jelenleg nem használt, de a későbbiekben opcionálisan a keretszerződés alapján
bevezetésre kerülő, majd azt követően igénybe venni tervezett szupport szolgáltatások
III. Jelenleg nem elérhető, de a későbbiekben kifejlesztendő, és a keretszerződés alapján
opcionálisan bevezetésre kerülő, majd azt követően igénybe venni tervezett szupport szolgáltatások
a bevezetett modulok tekintetében
b) Opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások:
- Fejlesztői óradíj (program fejlesztés, paraméterezés, workflow készítés)
- Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás)
- Terméktámogatási óradíj
- EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése
c) Opcionálisan igénybevehető tranzakciós szolgáltatások
- EKEIDR irathitelesítési szolgáltatás díja
- EKEIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) felhasználási díja
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/04/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SDA DMS Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti utca 46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26184616
A szerződés/rész végleges összértéke: 3062896
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 137. § (2) bekezdése alapján teszi közzé jelen hirdetményt. A Kbt. 98. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indoka, hogy
a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott szereplővel köthető meg, mivel az EKEIDR Rendszerhez tartozó valamennyi szerzői
jog kizárólagosan az SDA DMS Zrt. tulajdona.
Az ajánlat értékelési szempontjai [Kbt. 50. § (2) bekezdés l) pont ]
Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 100. § (5) bekezdés utolsó mondata alapján, a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján bírálja el, melyhez
Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan kell az árakat megadnia:
Értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:
HBMKH által használt EKEIDR Rendszer szupport díjai Mértékegység Mennyiség Egységár Nettó díj
(Ft/hó)
EKEIDR Rendszer és bevezetett moduljainak szupport havi díja hónap 1 2.250.000 Ft 2.250.000 Ft
EKEIDR Rendszer 1064 db felhasználói szám szerinti támogatás havi díja fő 1064 764 Ft 812.896 Ft
ÖSSZESEN NETTÓ AJÁNLATI ÁR 3.062.896 Ft
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások díjai
EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése 1 db 1 4.594.344 Ft
4.594.344 Ft
EKEIDR Rendszer irathitelesítési szolgáltatás díja 1 db hitelesítés 1 10 Ft 10 Ft
EKIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) általános felhasználási díja 1
óra 1 20 Ft 20 Ft
Fejlesztői óradíj (program fejlesztés, paraméterezés, workflow készítés) 1 óra 1 15.000 Ft 15.000 Ft
Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás) 1 tanácsadói nap 1 120.000 Ft 120.000 Ft
Terméktámogatási óradíj 1 óra 1 15.000 Ft 15.000 Ft
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

Százhalombatta Város Önkormányzata tájékoztatója
a szerződés módosításáról (5562/2018)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Százhalombatta Város Önkormányzata
Postai cím: Szent István tér 3.
Város/Község: Százhalombatta
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kászoni Ildikó
Telefon: +3623542162
E-mail: polghiv@mail.battanet.hu
Fax: +36 23542113
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szazhalombatta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szazhalombatta.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: P. DUSSMANN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Rákóczi út 1/3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Százhalombatta Város Önkormányzata fenntartásában lévő
konyhák üzemeltetése és a gyermek- diák- és felnőtt közétkeztetés folyamatos biztosítása 4
éves időtartamra.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Százhalombatta
NUTS-kód HU120
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/06/06 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében Százhalombatta Város Önkormányzata fenntartásában lévő
konyhák üzemeltetése és a gyermek- diák- és felnőtt közétkeztetés folyamatos biztosítása 4
éves időtartamra.
Napi adagszám összesen:
157 adag reggeli
1829 adag tízórai
3577 adag ebéd
1915 adag uzsonna
56 adag vacsora
A megadott mennyiségektől + 25%-os eltérés lehetséges.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
55520000-1
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1347430019 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával

Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Reggeli ellenszolgáltatásának összege (nettó Ft/ 3
adag)
Tízórai ellenszolgáltatásának összege (nettó Ft/
adag)

15

Ebéd ellenszolgáltatásának összege (nettó Ft/
adag)

31

Uzsonna ellenszolgáltatásának összege (nettó
Ft/adag)

16

Vacsora ellenszolgáltatásának összege (nettó Ft/ 2
adag)
Az ajánlattevő által a főzőkonyhák és konyhai
eszközök használatáért megajánlott bérleti díj
éves összege (nettó Ft/év)

33

Mintaétlapok dietetikai minősége (szakértő által 30
értékelve)
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2779 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/02/17 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12538 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/16 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A Vállalkozási szerződés 2. melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép azzal, hogy
megváltozott szolgáltatási díj 2018. március 1. napjától alkalmazandó.
A Vállalkozási szerződés 5.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
A szerződéskötő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Vállalkozási szerződés 2. számú módosításával
megváltoztatott szolgáltatási díjon felül semmilyen további költség elszámolására nem jogosult, azok

a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos (előállítás, szállítás, átadás, stb.) valamennyi költséget
tartalmazzák.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Vállalkozó kérelmezte a Vállalkozási szerződés jelenleg alkalmazott szolgáltatási díjának 12
százalékkal történő emelését, a 2018. január 1-jétől érvényes minimálbér-emelkedés, amely olyan
előre nem tervezhető költségnövekedést eredményez, melyet a 2018-as üzleti tervük elkészítésekor
nem tudtak figyelembe venni, továbbá a beszállítók áremelése miatt.
Megrendelő a 2.1. pontban kifejtett Vállalkozói állásponttal egyetértett, azt megalapozottnak és
elfogadhatónak tartotta, ezért a Vállalkozó által eddig kiválóan biztosított közétkeztetés további
megfelelő színvonalú és szakadatlan teljesítése érdekében meghozta a 42/2018 /II.15./ számú
Önkormányzati határozatot, melyben jóváhagyta a szolgáltatási díj emelését.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek (a továbbiakban: Kbt.) való megfelelőség.
A Kbt. 197 §-a értelmében a szerződésmódosításra irányadó, Kbt. 141. §-ának rendelkezéseit kell
alkalmazni a hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások
eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosítására.
Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának az alábbiak értelmében:
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal
eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; továbbá
az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/03/29 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosítást nyertes ajánlattevő kezdeményezte, és arra a Felek közös megegyezésével
került sor.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/04/17 (év/hó/nap)

Fővárosi Törvényszék, 4129/2018, Fővárosi
Törvényszék 35.P.24.054/2016/6.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: Fővárosi Törvényszék
35.P.24.054/2016/6.
A Fővárosi Törvényszék
dr. Telek Katalin jogtanácsos által képviselt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság(1026 Budapest, Riadó utca 5.)
felperesnek
dr. Bűrös László ügyvéd (1092 Budapest, Kinizsi utca 21-25.) által képviselt
Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) I. r. alperes,
valamint
Akció Rendezvényügynökség Kft. (1137 Budapest, Szent István körút 8.) II. r. alperes, valamint
dr. Németh Anett ügyvéd (1147 Budapest, Telepes utca 96/A. IV./1.) által képviselt ALEAS Hungary Kft. (1112
Budapest, Nevegy utca 28.) III. r. alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt
indított perében meghozta az alábbi
ÍTÉLETET:
A bíróság megállapítja, hogy az I. r. és a II. r. alperesek által 2015. november hó 2. napján, a 2015.
november hó 26. napján, valamint a 2016. március hó 1. napján kötött vállalkozási szerződések
érvénytelenek.
A bíróság megállapítja, hogy az I. r. alperes és III. r. alperes által 2015. november hó 26. napján kötött
vállalkozási szerződés érvénytelen.
A bíróság kötelezi az I. és II. r. alperest, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek
25.000,- (huszonötezer) forint perköltséget,
A bíróság kötelezi az I. és II. r. alperest, hogy az állami adóhatóság külön felhívására fizessenek meg
58.325,- (ötvennyolcezer-háromszázhuszonöt) forint eljárási illetéket.
A bíróság kötelezi a III. r. alperest, hogy az állami adóhatóság külön felhívására fizessen meg 16.675,(tizenhatezer-hatszázhetvenöt) forint eljárási illetéket.
A Magyar Állam visel 75.000,- (hetvenötezer) forint eljárási illetéket.
Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a Fővárosi
Törvényszéken kell 5 példányban benyújtani a Fővárosi ítélőtáblához címezve.
A Fővárosi ítélőtábla előtti másodfokú eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet
kötelező.
A felek a fellebbezési határidő lejárta előtt közösen kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását.
Ha fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem
fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, illetve csak az előzetes
végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos; vagy csak
az ítélet indokolása ellen irányul, akkor azt a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül is elbírálhatja, kivéve, ha
a fellebbező a fellebbezésében, vagy a másik fél a másodfokú bíróság felhívására tárgyalás tartását kéri.
INDOKOLÁS
Az I.r. alperes, valamint a II. r. alperes között 2015. november hó 2. napján 14.907.462,- forint + 27% Áfa
megbízási díjjal, 2015. november hó 26. napján 13.942.355,- +27% Áfa megbízási díjjal, valamint 2016.
március hó 1. napján 14.090.670,- forint+27% Áfa megbízási díjjal vállalkozási szerződések jöttek létre a
PAGEO Klub elnevezésű rendezvény szervezésére vonatkozóan.
Az I. r. alperes, valamint a III. r. alperes között a PAGEO Klub elnevezésű rendezvény szervezésére 2015.
november hó 26. napján megbízási szerződés jött létre, a megbízási díj 4.376.900,- forint + 27% ÁFA volt.
A felperes a 2016. július hó 8. napján hozott D.391/9/2016 sorszám alatti határozatával megállapította,
hogy az I. r. alperes a II.r. és a III. r. alperessel megkötött szerződések vonatkozásában megsértették a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 4. §-át, a Kbt. 110. §-ra is tekintettel. A felperes
ezen határozata vonatkozásában bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nem került előterjesztésre.
A fenti szerződéseket időközben az alperesek teljesítették.
A felperes a 4. sorszám alatti beadványában módosított keresetében kérte, hogy a bíróság a fenti
szerződések érvénytelenségét állapítsa meg. Másodlagosan azt kérte, hogy a bíróság a Kbt. 137. § (3)
bekezdésére figyelemmel nyilvánítsa a szerződéseket annak keltére visszamenőleges hatállyal érvényessé,
valamint szabjon ki az alperesekkel szemben a Kbt. 171. § (5) bekezdése alapján bírságot.
Az I. r. alperes ellenkérelmében elsődlegesen a per megszüntetését kérte, arra hivatkozással, hogy
álláspontja szerint a kereseti kérelem nem kellően határozott, ezért a bíróságnak idézés kibocsátása nélkül
el kellett volna utasítani a keresetlevelet.

A per érdemével kapcsolatosan előadta, hogy az elsődleges kereseti kérelmet, miszerint a felperes a
szerződések érvénytelenségének megállapítását kéri, nem vitatja. Azonban álláspontja szerint egyéb
jogkövetkezmények alkalmazásának helye nincsen. Előadta, hogy a szerződések időközben teljesítéssel
megszűntek, ezért a szerződéseket érvényessé nem lehet nyilvánítani. Hivatkozott arra is, hogy semmilyen
kiemelkedően fontos közérdek nem fűződőik a szerződés teljesítéséhez, és a felperes is így nyilatkozott.
Az I.r. alperes álláspontja szerint bírságot a Kbt. 176. § (5) bekezdés alapján, akkor szabhatna ki a bíróság,
hogyha a szerződést érvényesség nyilvánítaná, jelen esetben azonban ezen másodlagos kereseti kérelem
nem meglapozott. Egyebekben rámutatott arra is, hogy álláspontja szerint az I. r. alperes a szerződés
megkötésekor nem volt tisztában azzal, hogy a későbbiek során milyen alkotmánybírósági határozatok
kerülnek meghozatalra. A felperes által lefolytatott hatósági eljárásban az I. alperes együttműködött, az I. r.
alperest a felperes már bírsággal sújtotta a szerződés kötés és annak megszüntetése között pedig hosszabb
idő telt el. Álláspontja szerint az I. r. alperes a perre okot nem adott, az egyértelműen azonosítható kereseti
kérelmet nem vitatta, így álláspontja szerint a Pp. 80. § (1) bekezdése alapján a felperest szükséges a
költségeiben marasztalni.
A II. r. alperes ellenkérelmet nem terjesztett elő.
A III. r. alperes tartalmában az I. r. alperessel egyező ellenkérelmet terjesztett elő. A III. r. alperes ezt
meghaladóan előadta azt is, hogy a III. r. alperes által megkötött szerződés ellenértéke nem érte el a
közbeszerzési értékhatárt. A III. r. alperes mindvégig jóhiszeműen járt el, az I. r. alperes volt az, aki nem
tartotta magát a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezetnek, így a III. r. alperes számára sem kellett, hogy
felmerüljön az, hogy esetlegesen a szerződés megkötésére nem jogszerűen került sor.
A felperes keresete megalapozott.
A bíróság a tényállást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 206. § (1) bekezdése
alapján a felek nyilatkozata, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján állapította meg.
A bíróság elsődlegesen a per megszüntetésére irányuló alperesi kérelmeket vizsgálta, és a pert nem
szüntette meg. A felperes kereseti kérelme megfelelt a Pp. 121. § (1) bekezdés e) pontjának, az kellően
határozott volt. A bíróság csupán megjegyezi, hogy a Pp. 157. §-a nem szabályoz olyan megszüntetési
okot, amelyre az alperesi képviselők hivatkoztak, miszerint a felperes kereseti kérelme nem volt kellően
határozott.
A Kbt, 137. § (1) bekezdése alapján semmis a szerződés, ha azt a közbeszerzési eljárás jogtalan
mellőzésével kötötték meg.
A felperes a D.391/9/2016 sorszám alatti határozatával megállapította, hogy az I. r. alperesnek, a II.r. és
a III. r. alperessel megkötött szerződéseit a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg. A
felperesi határozattal szemben nem bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nem került előterjesztésre, így ezen
szerződések semmisek.
A Kbt. 176. § (1) bekezdése alapján, ha az ügy érdemében hozott határozatában a Közbeszerzési
Döntőbizottság a 137. § (1) bekezdés szerinti jogsértést állapít meg, pert indít a szerződés
érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt.
A felperes a 4. sorszám alatti beadványában a korábban előterjesztett kereseti kérelmét megváltoztatta. A
bíróság hangsúlyozza, hogy a Pp. 3. § (2) bekezdése alapján az egyes jognyilatkozatokat nem alakszerű
megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe. Ezen jognyilatkozat előkészítő iratnak van
elnevezve nem pedig keresetváltoztatásnak, azonban a keresetlevélben előadott kereseti kérelem,
illetve ezen előkészítő iratban előadott felperesi kereseti kérelem alapján megállapítható, hogy a felperes
ténylegesen a keresetét ezen beadványában megváltoztatta. Elsődlegesen kérte, hogy a bíróság a perbeli
szerződések érvénytelenségét állapítsa meg, másodlagosan pedig azt kérte, hogy amennyiben a bíróság a
szerződések vonatkozásában kiemelkedően fontos közérdek fennállását látja, a szerződéseket visszamenő
hatállyal nyilvánítsa érvényessé és kérte, hogy a bíróság szabjon ki az alperesekkel szemben a Kbt. 176 . §
(5) bekezdése alapján bírságot.
A bíróság a felperes elsődleges kereseti kérelmének a teljesíthetőségét vizsgálta.
A Kbt. 176. § (1) bekezdése alapján a felperesnek jelen esetben perindítási kötelezettsége volt, figyelemmel
az általa korábban meghozott jogsértést megállapító határozatára.
A felperes ennek eleget tett, ezért nyújtotta be a keresetlevelet és kérte elsődlegesen a szerződések
érvénytelenségének megállapítását. Az I.r. és III.r. alperes ezen kereseti követelést elismerte, míg a II.r.
alperes a bíróság felhívása ellenére ellenkérelmet nem terjesztette elő, ezért a bíróság úgy tekintette, hogy ő
sem ellenzi a kereset teljesítését.
A bíróság hangsúlyozza, hogy a Kbt. 176. § (4) bekezdése, valamint a Ptk. 6:108. § (1) bekezdés, valamint
(2) bekezdése alapján a szerződés érvénytelenségének a megállapítását a nélkül is lehet kérni, hogy az
érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását kérné a fél a bíróságtól.
A felperes a megváltoztatott kereseti kérelmében elsődlegesen kizárólag a perbeli szerződések
érvénytelenségének megállapítását kérte. A bíróság a fentiek szerint ezen kereseti kérelmet - a Kbt. 137.§

(1) a) pontjára figyelemmel - teljesítette. Elsődleges kereseti kérelemként az érvénytelenség további
jogkövetkezményeinek alkalmazását a felperes nem kérte, ezért a bíróság azokat nem is alkalmazta.
A felperes másodlagos kereseti kérelemként jelölte meg a szerződések érvényessé nyilvánítását és a
bírság alkalmazását. Mivel a bíróság az elsődleges kereseti kérelmet megalapozottnak találta, ezért a a
másodlagos kereseti kérelmet nem vizsgálta.
A Pp. 80.§ (1) bekezdése alapján, ha az alperes a perre okot nem adott és a követelést az első tárgyaláson
azonnal elismeri az alperes költségeiben a felperes kell marasztalni.
Jelen esetben az alperesek a követelést az elsődleges kereseti kérelem vonatkozásában az első
tárgyaláson azonnal elismerték, azonban a Pp. 80. § (1) bekezdése szerinti általánostól eltérő költségviselési
szabályban konjunktív elemként meghatározott „az alperes a perre okot nem adott" feltétel nem valósul
meg, ugyanis a felperesnek a Kbt. 176. § (1) bekezdése alapján pert kellett indítania az alperesek ellen. A
perindítást tehát jogszabály írta elő a felperes számára, a perindítás alapját pedig a korábban a felperesi
határozattal megállapított jogsértés képezte ki, így az alperesek a perre okot adtak.
A bíróság rámutat arra, hogy a III. r. alperes vonatkozásában is a perre okot adott feltétel fennáll, ugyanis
a III. r. alperes volt az, aki az I. r. alperessel a szerződést megkötötte. A Kbt. 176.§-ban meghatározott
perindítási kötelezettség pedig nem függ a szerződő felek által tanúsított magatartások felróhatóságától.
Mindezek alapján a bíróság a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján az alpereseket kötelezte a pernyertes felperes
részére perköltség megfizetésére.
A bíróság az alpereseket a 32/2003. IM rendeletre is figyelemmel, a kifejezetten felperesi jogtanácsosi
munka mennyiségére és jellegére tekintettel kötelezte perköltség megfizetésére, azzal hogy az alperesek
által fizetendő perköltség összegénél figyelembe vette az egyes perbeli szerződések értékét is.
A bíróság a feljegyzett eljárási illetéket mérsékelte az Itv. 58. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel, és
ezen mérsékelt eljárási illetéket megosztotta az egyes perbeli szerződések értékének aránya alapján. Az így
megállapított illetéket pedig a szerződéseket megkötő alperesek között egymás között egyenlő arányban
elosztotta, azzal, hogy az I. r. alperesre eső illetéket a Magyar Állam viseli az Itv. 5. § (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Az ítélet elleni fellebbezési jogot a Pp. 233.§ (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2016. november hó 7. napján
dr. Fintha-Nagy Péter László s.k.
bíró

