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TARTALOM
HIRDETMÉNYEK
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015
Magyar Nemzeti Bank (Rendszerintegrációs platform (ESB) bevezetése - K. É. - 10580/2018)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Telephelyek takarítása egyes részei - K. É. - 11128/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Állami Szívkórház (A Kórház részére élelmezési alapanyagok beszerzése adásvételi szerződés
keretében - K. É. - 11009/2018)
Bács-Kiskun Megyei Kórház (FT-1156/Kecskemét/2017 - „Gyógyszerek és egyéb készítmények
beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” eredménytájékoztató - K. É. - 9222/2018)
BIOKOM Nonprofit Kft. (Pécs város közigazgatási, valamint a Pécsi Köztemető területein, a MecsekiMalomvölgyi parkerdőben parkgondozási munkák ellátása, illetve a beépítetlen önkormányzati
területek kaszálása-3., 4., 5. rész eredmény - K. É. - 10304/2018)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Tételes elszámolás alá eső, NEAK által természetben
biztosítandó szívbillentyűk, pacemakerek, ICD-kbeszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével,
gyorsított nyílt eljárás keretében, 23 részben - K. É. - 11311/2018)
HM Védelemgazdasági Hivatal (Tájékoztató az eljárás eredményérőlGyorsintézkedések:Kármentesítések tervezése - K. É. - 11059/2018)
Károli Gáspár Református Egyetem (Tájékoztató "A Károli Gáspár Református Egyetem épületeinek
takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről - K. É. - 11020/2018)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Nyomdai szolgáltatás biztosítása a KÖFOP-2.1.2VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében - K. É. - 10996/2018)
Pécsi Tudományegyetem (Tájékoztató az eljárás eredményéről-Szolgáltatási keretszerződés
légkezelők karbantartására és eseti hibajavítására a Pécsi Tudományegyetem részére 120/2017 - K. É.
- 11198/2018)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd Megyei Jogú Város köztemetőinek
üzemeltetése - eredmény - K. É. - 11010/2018)
Újpesti Torna Egylet (Tájékoztatás az eljárás eredményéről - K. É. - 11192/2018)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata („Vállalkozási szerződés(ek) az „Infrastrukturális
fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére,
és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére" - Konzultációs eljárás - K. É. 9246/2018)
Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015
Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság (AF - Polielektrolit szállítása - K. É. - 11245/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (A MÁV-START Zrt. részére bérruha beszerzése - K. É. 10749/2018)
Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (Villamos energia beszerzése Mezőföldvíz - K. É. - 10309/2018)

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MWos kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a telepítéshez szükséges építészeti munkákkal - K.
É. - 11290/2018)
Helyesbítés/2015
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (Helyesbítés-Hatvan multifunkcionális sportcsarnok - K.
É. - 11260/2018)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (Spectrum EMS/SCADA Rendszer
Natív Upgrade - tájékoztató a szerződés módosításáról - K. É. - 10797/2018)
Ajánlati/részvételi felhívás/2015
T-TRANS FŐÉP Építőipari, Kivitelező és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társ (AF Gyümölcsfeldolgozó üzem kivitelezése - K. É. - 11634/2018)
Eljárást megindító felhívás/2015
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Gőzturbina kisnyomású futólapátok
felújítása - K. É. - 11503/2018)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (Zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszközök (CSTD) c - K. É. 10795/2018)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Alacska Község Önkormányzat (Miklósvári Kastély energetikai megújítása - K. É. - 11644/2018)
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Belvízvédelmi
csatornák lefolyási akadályainak 2018. évi eltávolítási munkálatai, valamint műtárgy helyreállítási
munkálatok elvégzése a Szegedi Szakaszmérnökség területén - K. É. - 11468/2018)
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (A Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei (BMSZKI) informatikai rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása - K.
É. - 11515/2018)
Buzsák Községi Önkormányzat („Berek Látogatóközpont létrehozása Csisztapusztán” - tájékoztató az
eljárás eredményéről. - K. É. - 11720/2018)
Csongrád Megyei Kormányhivatal (A CSMKH gépjármű beszerzése - K. É. - 11268/2018)
ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (MATLAB szoftverrendszer - Tájékoztató az
eljárás eredményéről - K. É. - 11565/2018)
Gibárt Községi Önkormányzat (Útfelújítás Gibárton - K. É. - 11711/2018)
Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (Festékanyagok beszerzése GYŐR-SZOL Zrt.
részére. - K. É. - 10349/2018)
Hajdúdorogi Főegyházmegye (Leövey Klára Görögkatolikus Óvoda kialakítása - K. É. - 10949/2018)
Herman Ottó Múzeum (Tájékoztató az elj. eredményéről - Dinók Földjén - K. É. - 11615/2018)
Iregszemcsei Római Katolikus Plébánia (TEE - A Felsőnyéki Római Katolikus Templom külső felújítása K. É. - 11567/2018)
Józsa Sportegyesület (Tájékoztató Sportöltöző és lelátó épület építése a Debrecen-Józsa Unokakert
utcai sporttelepen elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről - K. É. - 10457/2018)
Kaba Város Önkormányzata (TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekt keretében
raktárhelyiség kialakítása Kaba településen” - K. É. - 11546/2018)

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (Táj. elj. eredm. - "Vállalkozási szerződés a Kecskemét,
Mátis Kálmán utca 10. szám alatti lakóépület felújítására és átalakítására" - K. É. - 11517/2018)
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató hirdetmény eljárás
eredményéről - K. É. - 11520/2018)
Lajosmizse Város Önkormányzata („Vállalkozási Szerződés a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú
támogatási program keretében megvalósuló, külterületi utak fejlesztése Lajosmizsén és Felsőlajoson
a térség fejlődése érdekében projekt kivitelezési munkáira” - K. É. - 11344/2018)
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (Klein-villa felújításának I. üteme (szerkezeti felújítás) - K. É. 11647/2018)
Magyar Kékkereszt Egyesület (Tájékoztató eljárás eredményéről a „Szenvedélybetegek Átmeneti
Otthonának korszerűsítése Dömösön” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárásban - K. É. 10774/2018)
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (Családok Átmenti Otthonának modernizálása Kastélyosdombón
- K. É. - 11109/2018)
Mátraderecske Községi Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 10327/2018)
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Tájékoztató a "Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges
felújítási, karbantartási munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről - K. É. - 11414/2018)
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. („Parkgondozási feladatok ellátása Miskolc Megyei Jogú Város
közterületein keretszerződés keretében” eredménytájékoztató - K. É. - 11529/2018)
Mozaik Gazdasági Szervezet (Vakok Iskolája, Óvoda új külső felvonó létesítése - K. É. - 11113/2018)
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata (Nagymágocs Óvodájának és Bölcsődéjének
infrastrukturális megújítása, valamint az épület komplex energetikai korszerűsítése - K. É. 11747/2018)
Nagynyárádi Római Katolikus Plébánia (TEE - A Nagynyárádi Római Katolikus Templom külső felújítása
- K. É. - 11578/2018)
Nyírcsászári Község Önkormányzata (Vállalkozási szerződés Nyírcsászári Község csapadékvíz
elvezető rendszerének fejlesztésére - K. É. - 11576/2018)
Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről - Az Óbudai Vagyonkezelő
Nonprofit Zrt. kezelésében lévő intézmények őrzés-védelmi feladatainak ellátása. - K. É. - 11091/2018)
Országos Horvát Önkormányzat („Horvát köznevelési központ kialakítása Szombathelyen” tervezési és
kivitelezési munka - tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 11518/2018)
Öttevény Község Önkormányzata (Kerékpárút építése Öttevény - Kunsziget között - K. É. - 10469/2018)
Páhi Község Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - külterületi utak - K. É. 11738/2018)
Pápai Szakképzési Centrum (Tájékoztató - Pápai Szakképzési Centrum tagintézményein fotovoltaikus
rendszerek kialakítása - KEHOP-5.2.11-16-2017-00110 - K. É. - 11360/2018)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Tájékoztató az eljárás eredményéről - 2. rész - K. É. 11523/2018)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 11649/2018)
Szücs József Gyula Őstermelő (facsemete beszerzés kapcsolódó szolgáltatásokkal - K. É. - 11304/2018)
Tarján Község Önkormányzata (KEE-Tarján járda 2018. - K. É. - 11628/2018)

Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsegei műfüves labdarúgó pálya megvalósítása - K. É. 11545/2018)
Tiszaderzs Község Önkormányzata (BM keret felhasználása Tiszaderzsen - BMÖGF és BMKAT - K. É. 11710/2018)
Tiszafüred Város Önkormányzata (Tiszafüred Város Önkormányzata részére TOP-1.1.3-15JN1-2016-00011 azonosító számú projekt keretén belül „Tiszafüredi piac infrastrukturális fejlesztése”
- K. É. - 10893/2018)
Tokaj Város Önkormányzat (Tokaj II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
tornacsarnok energetikai korszerűsítése - K. É. - 10584/2018)
Tolnai Római Katolikus Plébánia (TEE - A Koppányszántói Római Katolikus Templom külső felújítása K. É. - 11587/2018)
Vajszlói Római Katolikus Plébánia (TEE - Vajszlói közösségi épület felújítása - K. É. - 11571/2018)
Zsikla Imre Zsolt (Eredményről szóló tájékoztató Zsikla Imre Zsolt- Siló építése - K. É. - 11380/2018)
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ajánlattételi határidő módosítása - K. É. - 11552/2018)
Székesfehérvári Egyházmegye (Ajánlattételi határidő meghosszabbítása - K. É. - 11712/2018)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ajánlattételi határidő módosítása Kbt. 52§ (4)a)b) - K. É.
- 11524/2018)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (Gyümölcs-szárítmány gyártás,
kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése - 1. és 2. rész szerződésmódosításai - K. É. 10530/2018)
"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (Gyümölcs-szárítmány gyártás,
kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése - 2.rész módosítása - K. É. - 11637/2018)
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási
átvezetési eljárás lebonyolítása - 1. sz. szerződésmódosítás 1. részajánlat - K. É. - 9915/2018)
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási
átvezetési eljárás lebonyolítása - 1. sz. szerződésmódosítás 2. részajánlat - K. É. - 9918/2018)
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Budapest Tatai út 95. Vasúttörténeti Park tűzivíz-hálózat felújításaszerződésmódosítás - K. É. - 11566/2018)
Mélykút Város Önkormányzat (Mélykút belterületi útfelújítás_1. rész - K. É. - 11638/2018)
Mélykút Város Önkormányzat (Mélykút belterületi útfelújítás_2. rész - K. É. - 11639/2018)
Nyírpilis Község Önkormányzata (Tájékoztató szerződés módosításáról - „Nyírpilisi Közösségi Ház
energetikai korszerűsítésének megvalósítása” - K. É. - 11641/2018)
Nyírpilis Község Önkormányzata (Tájékoztató szerződés módosításáról - "Polgármesteri Hivatal
energetikai korszerűsítése Nyírpilisen” - K. É. - 11643/2018)
Bírósági határozat
Fővárosi Törvényszék Fővárosi Törvényszék 24.K.700.336/2018/7.számú ítélete (K. É. - 11569/2018)
Kúria Kúria Kfv.II.37.434/2017/12 számú ítélete (K. É. - 11570/2018)

Magyar Nemzeti Bank (10580/2018)
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 Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bakos Erika
Telefon: +36 14282600
E-mail: bakose@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246172018/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246172018/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rendszerintegrációs platform (ESB) bevezetése
Hivatkozási szám: EKR000246172018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212211-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
• 1. A Rendszer implementálása;
• 2. A Rendszer havi üzemeltetési támogatása az eredményes éles üzemi időszak befejezésétől 36 hónapos
időszakra;
• 3. A Rendszer eseti üzemeltetés támogatása a szerződés hatálya alatt (36 opcionális embernap keretben);
• 4. A Rendszer eseti szoftverfejlesztési támogatása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési
támogatási időszak végéig. (36 opcionális embernap keretben);
• 5. A Rendszer IBM integrált gyártói támogatási szolgáltatások biztosítása a szerződés hatályának
kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig (36 opcionális embernap keretben).
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: Rendszerintegrációs platform (ESB) bevezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72212211-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: • 1054 Budapest Szabadság tér 8-9. (továbbiakban A
épület)
• 1238 Budapest Forgalmas út 1. (továbbiakban MNB Logisztikai központ)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. A Rendszer implementálása;
2. A Rendszer havi üzemeltetési támogatása az eredményes éles üzemi időszak befejezésétől 36 hónapos
időszakra;
3. A Rendszer eseti üzemeltetés támogatása a szerződés hatálya alatt (36 opcionális embernap keretben);
4. A Rendszer eseti szoftverfejlesztési támogatása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési
támogatási időszak végéig. (36 opcionális embernap keretben);
5. A Rendszer IBM integrált gyártói támogatási szolgáltatások biztosítása a szerződés hatályának kezdetétől
az üzemeltetési támogatási időszak végéig (36 opcionális embernap keretben).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: • A Rendszer eseti üzemeltetés támogatása a szerződés hatálya alatt (36
opcionális embernap keretben);

• A Rendszer eseti szoftverfejlesztési támogatása a szerződés hatályának kezdetétől az
üzemeltetési támogatási időszak végéig. (36 opcionális embernap keretben);
• A Rendszer IBM integrált gyártói támogatási szolgáltatások biztosítása a szerződés hatályának
kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig (36 opcionális embernap keretben).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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 ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel az várhatóan a beszerzés ellenértékének
jelentős növekedését okozná, gazdasági, műszaki, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más
szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
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) bek.
szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában 321/2015.(X.30.) Korm.rend.1.§ (1) bek.-ben foglaltak alapján a
4-7.§-nak megfelelően az EKR rendszerben kitöltött, egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésének
hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője külön- külön tölti ki az EKR-ben az előzőek szerint a dokumentumot.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője tölti ki a formanyomtatványokat.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt.67.§ (4) bek.-re vonatkozó nyilatkozatát.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelő-zően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kbt.69.§ (4) bekezdésében, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 1.§
(2) bekezdésében, a Korm.rend. III. Fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltaknak megfele-lően kell
részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alá.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.8.§-a szerint kell
igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rend.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.rend. 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.rend. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.15.§ (1) bek.-e alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében.
Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.13.§-ban foglaltakat adott esetben,
nemleges tartalommal is.
A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.26.§-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv
XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt
bármely egyéb követelményt

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani. Meg kell jelölni az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető
Kiegészítő információ az ajánlati dokumentációban található
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján
felhívja a figyelmet arra, hogy G1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az
ajánlatban nyilatkozni kell az EEKD ajánlatban történő kitöltésével, úgy, hogy a 321/2015. (X.30.)
Kr 2.§ (5) bek-ének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű
nyilatkozatot tesznek. A G1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolást az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására nyújtja be.
A Kr 19. § (1) bek c) pontja alapján csatolni kell cégszerűen aláírt nyilatkozatot az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (azaz ESB
(Enterprise Service Bus) rendszer bevezetésére és támogatására irányuló szolgáltatásból) szerinti ÁFA nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés
tárgya (azaz ESB (Enterprise Service Bus) rendszer bevezetésére és támogatására irányuló
szolgáltatásból) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen elérte
60.000.000 forint összeget.
Ha az ajánlattevő a G1 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyi-latkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfo-gadott módjáról.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is
megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)
bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c),
(2), (3), (7) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján
felhívja a figyelmet arra, hogy az M1., M2 alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására az ajánlatban ajánlattevőnek -nyilatkozni kell az egységes európai közbeszerzési
dokumentum ajánlatban történő csatolásával úgy, hogy a Korm. rend.2.§ (5) bekezdésének
megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyi-latkozatot tesz. Az
M1., M2 alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adato-kat tartalmazó ajánlati
felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására nyújtja be az
ajánlattevő.
M1.
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített szerződéseinek,
szolgáltatásainak ismertetése (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont), és
annak igazolása (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdés).
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó.
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni:
— a szolgáltatás tárgyát, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen
— az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)
— a teljesítés ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel)
— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, kapcsolattartó és elérhetősége: email vagy
telefonszám),
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciakövetelmény tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése
nyomán az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé
számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított 6 éven belül (azaz visszafelé számított 72 hónapban) megkezdett referenciákat,
teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésé-ben,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
A Korm.rend.22.§(5) bek. fennállása esetén nyújtsa be az ajánlattevő a nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatás-ból.
M2. Azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés b) pontja).
A szakember tekintetében csatolni kell a képzettségét igazoló okirat másolatát és a szakmai
gyakorlatot alátámasztó szakmai önéletrajzot.
Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
szerződésszerűen teljesített és befejezett összesen 20 000 000. Ft nettó értékű ESB (Enterprise
Service Bus) rendszer bevezetésére és támogatására irányuló szolgáltatásról szóló referenciával.
M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1. 1 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy
gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettségű és legalább 3 éves informatikai projektvezetői
gyakorlattal, valamint magyar nyelvtudással rendelkező projektvezető szakember, továbbá
M2.2. 1 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy
gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettségű, valamint IBM Integration Bus gyártói, vagy ezzel
egyenértékű vizsgával rendelkező ESB (Enterprise Service Bus) környezet fejlesztésében projekttapasztalattal rendelkező enterprise architect szakember, aki magyar nyelvtudással rendelkezik,
továbbá
M2.3. 2 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy
gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettségű, és IBM Integration Bus gyártói vagy ezzel
egyenértékű vizsgával rendelkező szakember, aki Enterprise Service Bus típusú, iparági
szabványnak megfelelő megoldás megvalósításában legalább 3 éves gyakorlatot szerzett, és
magyar nyelvtudással rendelkezik, továbbá
M2.4. 3 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy
gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettségű, és IBM Integration Bus gyártói vagy ezzel
egyenértékű vizsgával rendelkező szakember, aki Enterprise Service Bus típusú, iparági szabványnak megfelelő megoldás alapján megvalósított rendszer üzemeltetésében és támogatásá-ban
legalább három éves szakmai tapasztalatot szerzett, továbbá magyar nyelvtudással rendelkezik.
A szakemberek között átfedés lehetséges, de legalább 4 fő, a leírtak szerinti szakember bemutatása
követelmény. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett
időtartamot csak egyszer veszi figyelembe az ajánlatkérő a szakmai gyakorlati idő megállapításánál.
Közös ajánlattevők az M1.-M2. alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek
(Kbt.65.§(6)bek.). Az M1.-M2.alkalmassági követelményeknek a Kbt.65.§(7)bek.-ben foglaltak szerint
is meg lehet felelni.
Irányadók:Kbt.65.§(9),(11)bek.67.§(3)bek.,Korm.rend.19.§(7)bek.,24.§(1)bek.
Kiegészítő információk a dokumentációban találhatók.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő megrendelésenként biztosít számlázási lehetőséget. A Nyertes Ajánlattevő a teljesítésigazolás
kiállítását követően nyújthat be számlát. Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap,
kifizetés átutalással történik.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) be-kezdés; Kbt.
135. (1), (6) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes szabályokat a Dokumentáció IV. fejezetét képező Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési
rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt.

68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan
- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé
teszi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Annak érdekében, hogy a Gazdasági Szereplő ajánlatot tudjon benyújtani, regisztrálnia kell az
elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017. (XII.19.) Korm rend alapján. Az EKR
elérhetősége: https://ekr.gov.hu.
2. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás tárgya vagy a EKR000246172018
szám alatt érhetőek és tölthetőek le. Az eljárás dokumentumaihoz való hozzáférést ajánlatkérő
kizárólag az EKR-ben regisztrált és az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplők számára
biztosítja. Ezt követően ahhoz, hogy az eljárás anyagai számára elérhetővé váljanak jeleznie kell a
rendszerben az érdeklődését.
3. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
4. Kötbérek késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak
szerint.
5. Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatok Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerint, utóbbit nemleges
tartalommal is.
6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
7. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.28.§(3) bekezdésben meghatározottakhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
8. Nyertes ajánlattevőnek minimum 50.000.000,-Ft felelősségbiztosítással kell rendelkezni (éves
kárfizetési limitre vonatkozóan), amely biztosítási fedezetet jelent a vállalkozó, illetve munkavállalója,
képviselője, alvállalkozója által a megrendelőnek, illetve harmadik személynek, okozott, károkért.
9. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
10. FAKSZ: Székely Márta (lsz:0065), helyettes Komolai-Illés Ágnes (lsz:401)
11. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
12. A részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (11128/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály Beszerzési,
Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000295572018/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000295572018/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:

Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telephelyek takarítása egyes részei
Hivatkozási szám: EKR000295572018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítása vállalkozási szerződés keretében az
alábbi részek szerint:
I. - Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Budapest és Veszprém)
II.- Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Debrecen)
III.- Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Miskolc)
IV.- Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Pécs)
V. - Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Sopron)

VI- Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Szeged)
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: 6
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Telephelyek takarítása(I. rész: Budapest,Veszprém)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90900000-6

További tárgyak:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő budapesti telephelyei (9 darab
helyszín a II.2.4) pontban foglaltak szerint);
8200 Veszprém, Hársfa u. 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NMHH kezelésében álló telephelyek épületeinek komplex (a berendezésre is kiterjedő) takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:
I. rész - Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Budapest és Veszprém)
Takarítandó épületek és a fő mennyiségek (a közbeszerzés mennyisége):
- 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. (az épület bruttó alapterülete: 6000 m2)
- 1015 Budapest, Ostrom u. 12. (az épület bruttó alapterülete: 145m2)
- 1015 Budapest, Batthyány u. 46. (az épület bruttó alapterülete: 165m2)
- 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95. (az épület bruttó alapterülete: 500 m2)
- 1015 Budapest, Batthyány 59. (az épület bruttó alapterülete: 60m2)
- 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. (az épület bruttó alapterülete: 357m2)
- 1054 Budapest, Akadémia u. 14. (az épület bruttó alapterülete: 264m2)
- 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (az épület bruttó alapterülete: 2100m2)
- 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. (az épület bruttó alapterülete: 5000m2)
- 8200 Veszprém, Hársfa u. 20. (az épület bruttó alapterülete: 126m2)
A fentiek közül Ajánlatkérő csak az 1.,4., 6-10. bekezdések szerinti ingatlanok esetében igényel folyamatos
(minden munkanapra kiterjedő) szolgáltatási jelenlétet.
Az összes épület tekintetében takarítandó szintterület (azaz a takarítandó belső padlózat) összesítve: 13.700
m2, amelyek az alábbi padlóburkolat típusokat foglalják magukban:
- kőporcelán
- padlószőnyeg
- parketta
- Linóleum
- szőnyegpadló
- antisztatikus PVC
- linóleum felületű álpadló
- pvc
- műgyanta

- szennyfogó szőnyeg
- márványkő felület
- kő felület
- dekorlap
- textil
- érdesített műgyanta burkolat
- szalag parketta
- aszfalt.
A fentieken túl ellátandó még az épületek külső és belső üvegfelületeinek takarítása, amelyek összesített
felülete: 3.998 m2
Ajánlatkérő a beszerzés keretében havi átalánydíjas szerződést kíván kötni a rendszeres feladatok
ellátására (ennek részeként évi két darab nagytakarítás és évente négy darab kártevő mentesítés és
szükség szerint madártetem és- ürülékmentesítés, fertőtlenítés) is végzendő), az esetileg felmerülő (nem
rendszeres) takarítási és egyéb feladatokra évi 300 óra órakeretet biztosít azzal, hogy ez utóbbi eseti
szolgáltatások elszámolása a vállalkozó valamennyi e körben felmerülő költségére fedezetet nyújtó óradíj
alapon történik.
A teljesítésben csak büntetlen előéletű munkavállalók/személyek vehetnek részt, akiknek a teljesítésbe
történő bevonásuk időpontjára erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
További részletes elvárások, illetve részletes adatok (így például a takarítandó területek épületenkénti,
szintenkénti, helyiségenkénti pontos felületi nagysága) a közbeszerzési dokumentumokban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés az aláírás napját követő
negyedik hónap 1. napjától számított 48 hónapra szóló határozott időtartamra jön létre.
II.2.1)
Elnevezés: Telephelyek takarítása (II. rész: Debrecen)

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90900000-6

További tárgyak:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4025 Debrecen, Hatvani u. 43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NMHH kezelésében álló telephelyek épületeinek komplex (a berendezésre is kiterjedő) takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:
II. rész - Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Debrecen)
Takarítandó épület(ek) és a fő mennyiségek (a közbeszerzés mennyisége):
A telken három épületegység található, valamint nagy udvar, rajta, nyitott és részben fedett parkolók, a
nyaktagból nyílóan egy kis dohányzó udvar és zöld felületek nyertek kialakítást. Az épület bruttó alapterülete:
2100m2.
Ajánlatkérő folyamatos (minden munkanapra kiterjedő) szolgáltatási jelenlétet igényel.
Az összes épület tekintetében takarítandó szintterület (azaz a takarítandó belső padlózat) összesítve: 1.920
m2, amelyek az alábbi padlóburkolat típusokat foglalják magukban:
- kőporcelán
- parketta
- pvc
- modul pvc
- padlószőnyeg
- szőnyegpadló.
A fentieken túl ellátandó még az épületek külső és belső üvegfelületeinek takarítása, amelyek összesített
felülete: 700 m2.
Ajánlatkérő a beszerzés keretében havi átalánydíjas szerződést kíván kötni a rendszeres feladatok
ellátására (ennek részeként évi két darab nagytakarítás és évente négy darab kártevő mentesítés és
szükség szerint madártetem és- ürülékmentesítés, fertőtlenítés) is végzendő), az esetileg felmerülő (nem
rendszeres) takarítási és egyéb feladatokra évi 40 óra órakeretet biztosít azzal, hogy ez utóbbi eseti
szolgáltatások elszámolása a vállalkozó valamennyi e körben felmerülő költségére fedezetet nyújtó óradíj
alapon történik.
A teljesítésben csak büntetlen előéletű munkavállalók/személyek vehetnek részt, akiknek a teljesítésbe
történő bevonásuk időpontjára erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
További részletes elvárások, illetve részletes adatok (így például a takarítandó területek épületenkénti,
szintenkénti, helyiségenkénti pontos felületi nagysága) a közbeszerzési dokumentumokban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés az aláírás napját követő
negyedik hónap 1. napjától számított 48 hónapra szóló határozott időtartamra jön létre.
II.2.1)
Elnevezés: Telephelyek takarítása (III. rész: Miskolc)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3500 Miskolc, Csabai kapu 17.
3500 Miskolc, Csabai kapu 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NMHH kezelésében álló telephelyek épületeinek komplex (a berendezésre is kiterjedő) takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint :
III. rész - Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Miskolc)
Takarítandó ingatlanok (létesítmények, amelyek az épületeken kívül az ingatlan teljes (telek)területét
magukban foglalják ) és a fő mennyiségek (a közbeszerzés mennyisége):
- 3500 Miskolc, Csabai kapu 17. Az épület bruttó alapterülete: 1200m2
- 3500 Miskolc, Csabai kapu 19. Az épület bruttó alapterülete: 100 m2
Ajánlatkérő folyamatos (minden munkanapra kiterjedő) szolgáltatási jelenlétet csak az első ingatlan
esetében igényel.
Az összes épület tekintetében takarítandó szintterület (azaz a takarítandó belső padlózat) összesítve: 1.150
m2, amelyek az alábbi padlóburkolat típusokat foglalják magukban:
- kőporcelán
- parketta
- pvc
- beton.
A fentieken túl ellátandó még az épületek külső és belső üvegfelületeinek takarítása, amelyek összesített
felülete: 280 m2
Ajánlatkérő a beszerzés keretében havi átalánydíjas szerződést kíván kötni a rendszeres feladatok
ellátására (ennek részeként évi két darab nagytakarítás és évente négy darab kártevő mentesítés és
szükség szerint madártetem és- ürülékmentesítés, fertőtlenítés) is végzendő), az esetileg felmerülő (nem
rendszeres) takarítási és egyéb feladatokra évi 40 óra órakeretet biztosít azzal, hogy ez utóbbi eseti
szolgáltatások elszámolása a vállalkozó valamennyi e körben felmerülő költségére fedezetet nyújtó óradíj
alapon történik.
A teljesítésben csak büntetlen előéletű munkavállalók/személyek vehetnek részt, akiknek a teljesítésbe
történő bevonásuk időpontjára erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
További részletes elvárások, illetve részletes adatok (így például a takarítandó területek épületenkénti,
szintenkénti, helyiségenkénti pontos felületi nagysága) a közbeszerzési dokumentumokban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés az aláírás napját követő
negyedik hónap 1. napjától számított 48 hónapra szóló határozott időtartamra jön létre.
II.2.1)
Elnevezés: Telephelyek takarítása (IV. rész: Pécs)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NMHH kezelésében álló telephelyek épületeinek komplex (a berendezésre is kiterjedő) takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:
IV. rész - Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Pécs)
Takarítandó épület és a fő mennyiségek (a közbeszerzés mennyisége):
Az épület bruttó alapterülete: 1300m2.
Ajánlatkérő folyamatos (minden munkanapra kiterjedő) szolgáltatási jelenlétet igényel.
Az épület egésze tekintetében takarítandó szintterület (azaz a takarítandó belső padlózat) összesítve: 1.140
m2, amelyek az alábbi padlóburkolat típusokat foglalják magukban:
- kőporcelán
- parketta
- pvc
- simított beton.
A fentieken túl ellátandó még az épületek külső és belső üvegfelületeinek takarítása, amelyek összesített
felülete: 345 m2

Ajánlatkérő a beszerzés keretében havi átalánydíjas szerződést kíván kötni a rendszeres feladatok
ellátására (ennek részeként évi két darab nagytakarítás és évente négy darab kártevő mentesítés és
szükség szerint madártetem és- ürülékmentesítés, fertőtlenítés) is végzendő), az esetileg felmerülő (nem
rendszeres) takarítási és egyéb feladatokra évi 40 óra órakeretet biztosít azzal, hogy ez utóbbi eseti
szolgáltatások elszámolása a vállalkozó valamennyi e körben felmerülő költségére fedezetet nyújtó óradíj
alapon történik.
A teljesítésben csak büntetlen előéletű munkavállalók/személyek vehetnek részt, akiknek a teljesítésbe
történő bevonásuk időpontjára erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
További részletes elvárások, illetve részletes adatok (így például a takarítandó területek, szintenkénti,
helyiségenkénti pontos felületi nagysága) a közbeszerzési dokumentumokban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés az aláírás napját követő
negyedik hónap 1. napjától számított 48 hónapra szóló határozott időtartamra jön létre.
II.2.1)
Elnevezés: Telephelyek takarítása (V. rész: Sopron)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 24.
9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.
9400 Sopron, Vadász u. 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NMHH kezelésében álló telephelyek épületeinek komplex (a berendezésre is kiterjedő) takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:
V. rész - Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Sopron)
Takarítandó épületek és a fő mennyiségek (a közbeszerzés mennyisége):
- 9400 Sopron, Kossuth L. u. 24. Az épület bruttó alapterülete: 900m2. Az épület átalakítása várható,
amelynek eredményeként csak tervezetten 2019. 09.01-től (indikatív előrejelzés) kell a jelen szolgáltatást
biztosítani az ingatlanon azzal, hogy a szolgáltatást Ajánlatkérő ilyen irányú jelzésére kell megkezdeni
(akár korábbi időponttól kezdődően is). Ezen ingatlan tekintetében ajánlattevőknek ajánlatukban
külön kell megadniuk a havi átalánydíjukat, amelyet csak a szolgáltatás tényleges nyújtásának idejére
érvényesíthetnek.
- 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. Az épület bruttó alapterülete: 1200 m2
- 9400 Sopron, Vadász u. 2. Az épület bruttó alapterülete: 350 m2
Ajánlatkérő folyamatos (minden munkanapra kiterjedő) szolgáltatási jelenlétet a második és harmadik
ingatlan esetében igényel, továbbá az első esetében 2019.09.01-től.
Az összes épület tekintetében takarítandó szintterület (azaz a takarítandó belső padlózat) összesítve: 2.100
m2 (2019. szeptember 1-ét megelőzően 1.370 m2), amelyek az alábbi padlóburkolat típusokat foglalják
magukban:
- kőporcelán
- parketta
- pvc
- padlószőnyeg
- vinyl padló
- térkő burkolat
- aszfalt
A fentieken túl ellátandó még az épületek külső és belső üvegfelületeinek takarítása, amelyek összesített
felülete: 590 m2
Ajánlatkérő a beszerzés keretében havi átalánydíjas szerződést kíván kötni a rendszeres feladatok
ellátására (ennek részeként évi két darab nagytakarítás és évente négy darab kártevő mentesítés és
szükség szerint madártetem és- ürülékmentesítés, fertőtlenítés) is végzendő), az esetileg felmerülő (nem
rendszeres) takarítási és egyéb feladatokra évi 40 óra órakeretet biztosít azzal, hogy ez utóbbi eseti
szolgáltatások elszámolása a vállalkozó valamennyi e körben felmerülő költségére fedezetet nyújtó óradíj
alapon történik.
A teljesítésben csak büntetlen előéletű munkavállalók/személyek vehetnek részt, akiknek a teljesítésbe
történő bevonásuk időpontjára erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
További részletes elvárások, illetve részletes adatok (így például a takarítandó területek épületenkénti,
szintenkénti, helyiségenkénti pontos felületi nagysága) a közbeszerzési dokumentumokban találhatók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés az aláírás napját követő
negyedik hónap 1. napjától számított 48 hónapra szóló határozott időtartamra jön létre.
II.2.1)
Elnevezés: Telephelyek takarítása (VI. rész: Szeged)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90900000-6

További tárgyak:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6721 Szeged, Csongrádi sugárút 15.
6724. Szeged, Sík Sándor u.
6726. Szeged Közép fasor 5/b
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NMHH kezelésében álló telephelyek épületeinek komplex (a berendezésre is kiterjedő) takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:
VI. rész - Vállalkozási szerződés - az NMHH vagyonkezelésében álló telephelyek épületeinek takarítási és
kapcsolódó feladatainak ellátására (Szeged)
Takarítandó épület(ek) és a fő mennyiségek (a közbeszerzés mennyisége):
- 6721 Szeged, Csongrádi sugárút 15. Az épület bruttó alapterülete: 1290m2
- 6724. Szeged, Sík Sándor u. (3 db garázs). Az épület bruttó alapterülete: 51 m2
- 6726. Szeged Közép fasor 5/b. Az épület bruttó alapterülete: 53 m2
Ajánlatkérő folyamatos (minden munkanapra kiterjedő) szolgáltatási jelenlétet az első ingatlan esetében
igényel. A második és harmadik ingatlan esetén a szolgáltatást az első telephelyről kell biztosítani. A
másodikként megadott, 3 db garázs és a harmadikként megadott 1 db lakás esetében szolgáltatást csak
eseti megbízás alapján kell ellátni.
Az összes épület tekintetében takarítandó szintterület (azaz a takarítandó belső padlózat) összesítve: 1.150
m2, amelyek az alábbi padlóburkolat típusokat foglalják magukban:
- kőporcelán
- parketta
- márvány
- beton.
A fentieken túl ellátandó még az épületek külső és belső üvegfelületeinek takarítása, amelyek összesített
felülete: 310 m2
Ajánlatkérő a beszerzés keretében havi átalánydíjas szerződést kíván kötni a rendszeres feladatok
ellátására (ennek részeként évi két darab nagytakarítás és évente négy darab kártevő mentesítés és
szükség szerint madártetem és- ürülékmentesítés, fertőtlenítés) is végzendő), az esetileg felmerülő (nem
rendszeres) takarítási és egyéb feladatokra évi 40 óra órakeretet biztosít azzal, hogy ez utóbbi eseti
szolgáltatások elszámolása a vállalkozó valamennyi e körben felmerülő költségére fedezetet nyújtó óradíj
alapon történik.
A teljesítésben csak büntetlen előéletű munkavállalók/személyek vehetnek részt, akiknek a teljesítésbe
történő bevonásuk időpontjára erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
További részletes elvárások, illetve részletes adatok (így például a takarítandó területek épületenkénti,
szintenkénti, helyiségenkénti pontos felületi nagysága) a közbeszerzési dokumentumokban találhatók

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés az aláírás napját követő
negyedik hónap 1. napjától számított 48 hónapra szóló határozott időtartamra jön létre.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg
(2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság
a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II.
Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum

(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2)
szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének
megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell
részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alá.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete
szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.
rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az
ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmassága igazolható:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1)
bek- szerint a Kr. II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő
az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását
(elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19.
§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően hozzáfér a Kr. IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a
gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes
igazolás módja valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevő ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (épülettakarítási szolgáltatások ellátása) származó általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt – nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti rendelkezés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által

megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19. § (3)]
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Projekttársaságként/konzorcium tagjaként elért árbevétel bemutatása Kbt. 140. § (9) szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
szempontból, ha nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
összességében
- az I. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 250.000.000,- HUF-,
- a II. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 45.000.000,- HUF-,
- a III. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 25.000.000,- HUF-,
- a IV. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 28.000.000,- HUF-,
- az V. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 30.000.000,- HUF-,
- a VI. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 15.000.000,- HUF
a közbeszerzés tárgya szerinti (épülettakarítási szolgáltatások ellátására irányuló) árbevétellel, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
Több részre történő ajánlattétel esetén a fenti HUF értékek nem adódnak össze, tehát elegendő az
ajánlattétellel érintett részek tekintetében előírt követelmények közül a legmagasabb összegűnek
megfelelni.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az
ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65.
§ (6)-(7)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai
alkalmassága igazolható:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) beknek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai
közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal,
hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását.
Kapacitást nyújtó szervezet igénybevétele esetén (lásd alább) be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az EEKD-t, a Kbt. 67.§(3) és a Kr. 3. §(2) bek. szerinti
tartalommal.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott
esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően,
az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében
(21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes
igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha
az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel az előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kr. rendelet szerinti – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes
igazolás módja valamennyi rész tekintetében:
M1) [valamennyi rész tekintetében] Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti
(valamennyi rész tekintetében: épülettakarítási szolgáltatás), megjelölve a teljesítés idejét (a
teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik
felet (nevét és címét), a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt
alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e. [Kbt. 65.§ (1) b), Kr. 21.§ (3) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben
a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5.§ (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott,
előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)].
Ajánlatkérő alkalmazza a Kr.21/A. §-ban foglaltakat.
Projekttársaságként/konzorcium tagjaként teljesített referencia bemutatása Kbt. 140. § (9) szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból:
M1) ha az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében
nem rendelkezik legalább 1 darab olyan épülettakarítási szolgáltatás nyújtására irányuló
referenciával, amely irodaépület(ek) rendszeres (munkanaponkénti) belső takarítására vonatkozik és
legalább 12 hónapos folyamatos teljesítést foglal magában, ahol az ajánlattevő által takarított összes
szintterület elérte
- az I. rész tekintetében a legalább 10 000 m2 területet;
- a II. rész tekintetében a legalább 1 400 m2 területet;
- a III. rész tekintetében a legalább 800 m2 területet;
- a IV. rész tekintetében a legalább 800 m2 területet;
- az V. rész tekintetében a legalább 1 400 m2 területet;
- a VI. rész tekintetében a legalább 800 m2 területet.
Több részre történő ajánlattétel esetén a fenti m2 értékek nem adódnak össze, tehát elegendő az
ajánlattétellel érintett részek tekintetében előírt követelmények közül a legnagyobb m2 értéknek
megfelelni.
A szintterület alatt az épületek takarítással érintett belső padlózat területét (felületét) kell érteni.
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott
referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül
megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati
felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül
befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek valamennyi rész tekintetében:
Teljesítés igazolása Kbt. 135. §(1) szerint.
Előleget Ajánlatkérő nem biztosít. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít: számlák havonta, utólag
nyújthatóak be, a tárgyhavi átalánydíjra és a tárgyhóban igénybevett eseti szolgáltatások óradíj alapú
ellenértékére vonatkozóan.
Számlák kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§(1)(2) szerint
Késedelmi kamat Ptk.: 6:155.§(1), a behajtási költségátalány: 2016.évi IX. tv. szerint fizetendő
Szerződést biztosító mellékkötelezettség(ek): kötbér; alapja Ajánlatkérő igénykezelő rendszere alapján
összesített, Vállalkozó által kimentésre nem került hibák pontjainak összege. Mértéke: hibapontonként 5.000
Ft. Amennyiben az előírt személyzeti létszámhoz képest az egyes telephelyek vonatkozásában kevesebb
létszám áll rendelkezésre, úgy Ajánlatkérő 20.000 Ft/nap/fő összegű kötbérre jogosult.
Részletes feltételek közbeszerzési dokumentumokban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2018/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra
Az EKR-re vonatkozó részletes szabályokat a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az
EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR
használatával kapcs. útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/
címeken
A közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő ezen a felületen tart
kapcsolatot az érdeklődő gazdasági szereplőkkel/eljárás résztvevőivel
Ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani, elektronikus formában, az ismertetésre kerülő
adatok Kbt. 68. § (5) szerint történnek
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint történik, az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag
írásban teheti fel az EKR használatával
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás
tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
4) Ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani, elektronikus formában, az ismertetésre kerülő
adatok Kbt. 68. § (5) szerint történnek
5) Ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (5), 66. § (2), 66. § (4), 66. § (6) bekezdések szerinti
nyilatkozatokat, közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; ajánlattevő (alvállalkozó/
kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/ amennyiben az ingyenes elektronikus
adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/
változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)
Felolvasólaphoz csatolni kell a feltüntetett ajánlati árat alátámasztó részletes ártáblázatot a
kiadott minta (beárazása) szerint (árrészletező táblázat). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
az árrészletező táblázat eseti szolgáltatás eleménél megadott, a felhívás II.2.4) pontjában is
rögzített órák száma maximalizált órakeret azzal, hogy Ajánlatkérő a minimálisan lehívásra kerülő
órák számát illetően nem vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra,
hogy az ajánlati ár elemeire (átalánydíj, eseti szolgáltatás díja) adott díjakon túl további költségek
nem érvényesíthetőek, ajánlattevőknek ezen ajánlati elemekben kell kalkulálniuk valamennyi
ráfordításukat, hasznukat.
A nyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani azzal, hogy amely nyilatkozat tekintetében az
EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani
Ajánlatkérő eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
[Kbt. 47. § (2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
8) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (8)]

9) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi-, valamint műszaki és szakmai
alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.2) és a III.1.3) pont M1) alpontjában foglaltak
szerint
10) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok
a KD-ban)
11) Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
12) További kiegészítő információk a felhívás VI.4.3) pontjában
Fentiekre vonatkozó részletes információk az ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési
dokumentumokban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3.1)
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2) Felelősségbiztosításra vonatkozó előírás valamennyi rész tekintetében: a nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül az épülettakarítási
tevékenységi körre kiterjedő, legalább káreseményenként 5 millió Ft és évente legalább 15 millió
Ft értékhatárra kötött felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie és a kötvény másolatát
Ajánlatkérőnek előbbi határidőben átadni azzal, hogy több részre történő ajánlattétel esetén is
elegendő egy, az előbbieknek megfelelő biztosítással rendelkezni
VI.4.3.3) IV.2.6) pont kiegészítése:
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama alatt 30 napot ért
VI.4.3.4) Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását AK a jelen eljárás
ajánlati felhívása feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett
hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el
VI.4.3.5) Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt lehetőségek
alkalmazására.
VI.4.3.6) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők
tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a
jogszabályok vagy a kötelezöen alkalmazandó kollektív szerzödés, illetve a Kbt. 4. mellékletében
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elö.
VI.4.3.7) Ajánlatkérő nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást biztosít valamennyi rész
tekintetében a következők szerint
I. rész: 2018. 07. 09. napja 9:00 óra, helye: 1015 Budapest, Ostrom utca u. 23-25. (a további
telephelyek ugyanezen napon, folytatólagosan, egymást követően) kerül bemutatásra)
2018. 07. 10. napja 9:00 óra, helye: 8200 Veszprém, Hársfa utca 20.
II. rész: 2018. 07. 11. napja 9:00 óra, helye: 4025 Debrecen, Hatvani u. 43.

III. rész: 2018. 07. 12. napja 9:00 óra, helye: 3500 Miskolc, Csabai kapu 17. (a további telephely
ugyanezen napon, ezt követően kerül bemutatásra)
IV. rész: 2018. 07. 13. napja 9:00 óra, helye: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.
V. rész: 2018. 07. 16. napja 9:00 óra, helye: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 24. a további telephelyek
ugyanezen napon, folytatólagosan, egymást követően kerülnek bemutatásra)
VI. rész: 2018. 07. 17. napja 9:00 óra, helye: 6721 Szeged, Csongrádi sugárút 15.
A helyszíni bejáráson felmerülő és egyéb kérdések kizárólag kiegészítő tájékoztatás kérésként,
írásban tehetőek fel.
VI.4.3.8) Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 75. § (5) bek. szerinti eredménytelenségi ok
alkalmazására, amelynek értelmében tehát bármely rész eredménytelensége estén Ajánlatkérőnek
már nem áll(hat) érdekében a szerződések megkötése, és ezért a jelen közbeszerzési eljárást
valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. Előbbiek indoka, hogy az egyes részi
szolgáltatások jelenleg egyetlen szerződés keretében kerülnek ellátásra, és e szerződés kifejezetten
nem biztosítja a telephelyekre vonatkozó részleges egyoldalú rendes felmondás lehetőségét.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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 Szívkórház (11009/2018)
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: Állami Szívkórház
Nemzeti azonosítószám: AK00164
Postai cím: Gyógy tér 2.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törökné Kaufmann Zsuzsanna
Telefon: +36 87584562
E-mail: gh@mail.bfkor.hu
Fax: +36 87584544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfkor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bfkor.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű Kórház
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Kórház részére élelmezési alapanyagok beszerzése adásvételi szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15000000-8

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kórház részére élelmezési alapanyagok beszerzése adásvételi szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 104845119 (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: Marhahús és húskészítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Marhahús és húskészítmények:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Marha comb, csont nélkül eh. kg 1 100
Marha comb, csont nélkül fagy. kg 1 000
Marha lábszár eh. kg 150
Marha lábszár fagy. kg 350
Marha lapocka, csont nélkül eh. kg 500
Marha apróhús eh. kg 800
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: sertéshús
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sertéshús:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Sertés comb, csont nélkül eh. kg 1 100
Sertés comb, csont nélkül fagy. kg 1 000
Sertés szűzpecsenye kg 50
Sertés tarja, csont nélkül eh. kg 1 000
Sertés tarja, csont nélkül fagy. kg 1 000
Sertés lapocka, csont nélkül eh. kg 500
Sertés lapocka, csont nélkül fagy. kg 500
Sertés oldalas, csont nélkül eh. kg 400
Sertés karaj, csont nélkül eh. kg 1 600
Sertés karaj, csont nélkül fagy. kg 2 000
Sertés apróhús eh. kg 1 000
Sertés comb, csont nélkül, vákum csomagolásban eh. kg 400
Sertés karaj, csont nélkül, vákum csomagolásban eh. kg 400
Sertés csont (húsos) kg 5 000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szárnyas hús
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szárnyas hús:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Csirke mell filé előhűtött kg 1 150
Csirke mell filé fagyasztott kg 2 000
Csirke mell belső filé fagyasztott kg 500
Csirke mell filé, vákum csomagolásban előhűtött kg 350
Csirke comb előhűtött kg 3 000
Csirke comb fagyasztott, kalibrált (0,18 - 0,22 kg-os) kg 700
Csirke comb felső előhűtött (0,14 - 0,18 kg-os) kg 1 500
Csirke comb felső fagyasztott (0,14 - 0,18 kg-os) kg 1 500
Csirkecomb filé, bőr nélkül kg 1 000
Csirkeszárny előhűtött kg 350
Csirkezúza előhűtött kg 100
Csirkemáj kg 400
Pulyka felsőcomb filé előhűtött kg 600
Pulyka felsőcomb filé fagyasztott kg 360
Pulyka mell filé előhűtött kg 1 000
Pulyka mell filé fagyasztott kg 2 500
Pulyka fehér apróhús kg 800
Kacsacomb kg 450

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Felvágottak, füstöltáruk
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felvágottak, füstöltáruk:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Füstölt kolozsvári szalonna kg 400
Füstölt kenyérszalonna kg 150
Füstölt sertés comb vagy tarja kg 500
Füstölt csülök kg 150
Parasztkolbász kg 200
Gépsonka (minimum 70 % húsrész, maximum 8 % zsírtartalom) kg 1 000
Löncs felvágott kg 240
Csirkejava felvágott kg 800
Aszpikos pulykacomb sonka (minimum 65 % húsrész, maximum 4 % zsírtartalom) kg 400
Párizsi sertés (minimum 65 % húsrész, maximum 20 % zsírtartalom) kg 600
Pulykamell-sonka (minimum 70 % húsrész, maximum 4 % zsírtartalom) kg 800
Csirkemell sonka (minimum 70 % húsrész, maximum 4 % zsírtartalom) kg 400
Virsli sertés, emészthető bélben (minimum 60 % húsrész, maximum 20 % zsírtartalom) kg 1 500
Virsli sertés, emészthető bélben, védőfóliás (minimum 60 % húsrész, maximum 20 % zsírtartalom) kg 500
Zalai felvágott kg 400
Soproni felvágott kg 200
Olasz felvágott kg 200
Zöldséges felvágott kg 300
Vákuumcsomagolt gépsonka 6-10 dkg-os csomag (laktózmentes és gluténmentes) db 1 000
Vákuumcsomagolt zalai 6-10 dkg-os csomag (laktózmentes és gluténmentes) db 800
Vákuumcsomagolt baromfipárizsi 6-10 dkg-os csomag (laktózmentes és gluténmentes) db 600
Vákuumcsomagolt tavaszi felvágott 6 dkg-os csomag (laktózmentes és gluténmentes) db 600
Vákuumcsomagolt csirkemell sonka 6-10 dkg-os csomag db 1000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Gyümölcs, zöldség
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyümölcs, zöldség:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Burgonya kg 28 000
Burgonya tisztított kg 7 000
Újburgonya kg 5 000
Cukkini kg 1 000
Fejes káposzta kg 1 500
Jégsaláta db 500
Fejessaláta db 500
Fokhagyma kg 50
Gyökér kg 1 500
Karalábé kg 200
Karfiol kg 500
Kelkáposzta kg 1 500
Paradicsom kg 4 000
Petrezselyemzöld csomó 4 000
Retek csomó 1 500
Jégcsapretek kg 1 500
Sárgadinnye kg 400
Sárgarépa kg 1 500
Tök kg 1 000
Uborka (kígyó) kg 2 500
Vöröshagyma kg 2 000
Lilahagyma kg 200
Zeller kg 500
Padlizsán kg 300
Kapor csomó 1 000
Lilakáposzta kg 1 000
Zöldhagyma csomó 4 000
Póréhagyma db 1 000
Termesztett csiperke kg 1400
Kaliforniai paprika kg 400
Zöldpaprika kg 2 000
Alma kg 17 000
Banán kg 300
Citrom kg 400
Meggy kg 350
Cseresznye kg 500
Kivi kg 1 000
Körte kg 4 000
Mandarin kg 1 000
Narancs kg 4 000
Őszibarack kg 1 500
Nektarin kg 800
Szilva kg 500
Szőlő kg 500
Görögdinnye kg 500
Grapefruit kg 200
Dióbél kg 150
Lencse kg 100
Mák kg 50

Sárgaborsó kg 100
Száraz bab kg 100
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: savanyúság
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Savanyúság:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Almapaprika kg 500
Káposztával töltött paprika kg 1000
Csemegeuborka kg 1500
Csalamádé kg 500
Céklasaláta kg 1500
Káposztasaláta kg 1000
Kovászos uborka kg 500
Savanyú káposzta kg 1000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: tojás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tojás: Tojás fertőtlenített 'M'-es: 60.000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tészták, fűszértáruk, fűszerek, konzervek, olajak, vajak
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tészták, fűszértáruk, fűszerek, konzervek, olajak, vajak:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Körettészták kg 1 500
Tarhonya kg 250
Eperlevél levestészta kg 100
Cérnametélt levestészta kg 100
Kézi tarhonya levestészta kg 200
Csigatészta levestészta kg 100
Abc tészta levestészta kg 100
Kiskagyló tészta levestészta kg 100
Kiskocka levestészta kg 100
Durum körettészták kg 1 000
Teljes kiőrlésű spagetti kg 100
Kuszkusz kg 50
Bulgur kg 200
Ásványvíz (enyhe) db 1 000
Ásványvíz (mentes) db 1 000
Ásványvíz (szénsavas) db 1 000
Puffasztott rizs db 150
Puffasztott búza db 50
Abonett keksz (gluténmentes) db 200
Abonett keksz db 100
Citromlé 50% liter 1000
Ecet 20% liter 250
Gyümölcslé 100 %-os liter 500
Vilmoskörte nektár 25 %-os liter 200
Levesbetét (gyöngy) kg 100
Levesbetét (zsömlekocka) kg 100
Búzadara kg 300
Pótkávé cikória kg 60
Pótkávé instant italpor kg 100
Kakaó por 10-12% kg 20
Édesítő folyékony liter 200
Édesítőszer tabletta doboz 24
Keksz (háztartási) kg 40
Cukorstop keksz kg 100
Diabetikus keksz édes kg 36
Babapiskóta kg 12
Cukor kg 1500
Liszt kg 6 000

Mokka cukor kg 20
Porcukor kg 150
Rizs kg 700
Rizs (előgőzölt) kg 1 500
Rizsliszt kg 50
Só kg 2 300
Zsemlemorzsa kg 1 200
Gyümölcstea szövetfilteres kg 400
Őrölt kávé kg 20
Szemes kávé kg 20
Zabpehely kg 50
Barnarizs kg 30
Kukoricadara kg 15
Teljes őrlésű tönkölybúzaliszt kg 10
Hajdina kg 10
Tönkölybúza kg 10
Köles kg 10
Tökmag hántolt kg 20
Lenmag kg 20
Napraforgómag hántolt kg 20
Szezámmag kg 20
Csemege uborka 9-12 cm üveg 300
Csemege uborka 6-9 cm üveg 80
Céklasaláta üveg 100
Céklasaláta üveg 80
Cseresznyebefőtt üveg 50
Ecetes paprika üveg 200
Diabetikus almabefőtt üveg 400
Diabetikus meggybefőtt üveg 400
Sárgabarack íz vödör 30
Áfonyadzsem vödör 15
Gyümölcsíz diabetikus (vegyes ízekben) üveg 200
Körtebefőtt üveg 200
Vegyesbefőtt üveg 200
Lecsó konzerv (min. 30 % paprika) üveg 200
Lecsó konzerv (min. 30 % paprika) üveg 120
Almabefőtt üveg 40
Ananászkonzerv liter 50
Meggybefőtt magozott üveg 200
Meggybefőtt üveg 80
Őszibarackbefőtt db 360
Őszibarackbefőtt db 60
Paradicsompüré 28-30 % db 80
Paradicsompüré konzerv 28-30 % db 150
Diabetikus minijam (vegyes ízekben) db 9 000
Növ. pást. mediterrán db 288
Növ. pást. fokh. db 288
Növ. pást. kapros db 288
Cukkini pást. (Zöld Paprika) db 400
Mini jam (Vegyes ízekben) db 6 000
Miniméz tasakos db 6 000
Gombakonz üveg 100
Méz üveg 50
Mustár vödrös vödör 100
Majonéz vödrös vödör 60
Ketchup vödör 25
Köménymag (őrölt) kg 30
Majoranna, morzsolt kg 10
Bazsalikom, morzs kg 10
Oregáno, morzs kg 5

Kakukkfű, morzs kg 5
Petrezselyemzöld, morzs kg 50
Kapor morzs kg 10
Rozmaring kg 2
Tárkony kg 5
Bors kg 20
Vaníliás cukor kg 5
Szerecsendió őrölt kg 10
Zselatin kg 5
Sütőpor kg 2
Mazsola kg 10
Vaníliás pudingpor főzős kg 30
Szódabikarbóna kg 2
Fahéj kg 10
Szegfűszeg kg 10
Póréhagyma krémleves kg 70
Csontleves fűszerkev. kg 40
Marhahúsleves fűszerkev kg 40
Köretek fűszerkev db 30
Szárnyas fűszerkev db 30
Fűszerpaprika kg 100
Fokhagyma gran. kg 100
Fokhagymakrém kg 78
Olajos hal tonhaltörzs db 50
Ételízesítő (sómentes) kg 100
Étolaj (napraf) liter 2 500
Étolaj (napraf) liter 1 000
Téglamargarin RAMA kg 300
Mini margarinkrém tejmentes db 140 000
Oliva olaj (hidegen sajtolt extraszűz) liter 20
Liga margarin kg 200
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áruk
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mirelit áruk:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Brokkoli kg 2 500
Karalábékocka kg 1 500
Karfiol kg 3 000
Parajkrém (2,0-2,5 kg/csomag) kg 1 500
Kapor 1/1 kg 150

Petrezselyemzöld 1/1 kg 100
Gyalult tök (3-4 kg/csomag) kg 2 500
Zöldbab kg 4 000
Kelbimbó kg 100
Zöldborsó kg 2 000
Sárgarépakocka kg 4 500
Sárgarépakorong kg 500
Hasábburgonya (2,0-2,5 kg/csomag) kg 200
Steak burgonya (2,0-2,5 kg/csomag) kg 200
WOK zöldségkeverék (2,0-2,5kg/csomag) kg 1 500
Kaliforniai zöldségkeverék (2,0-2,5 kg/csomag) kg 500
Sóska (2,0-2,5 kg/csomag) kg 350
Zellerkocka kg 1 200
Gyökérkocka kg 1 500
Kukorica (morzsolt) kg 300
Húsleves zöldség kg 2 000
Vöröshagymakocka kg 1 500
Túrós derelye kg 400
Szilvatöltelékes gombóc kg 300
Alma kocka kg 500
Lekváros derelye (szilvalekvár) kg 500
Sárgabarackos derelye kg 300
Burgonyakrokett (2,0-2,5 kg/csomag) kg 40
Tócsni (700--900 gr/csomag) kg 40
Rántott trappista kg 40
Tengeri halfilé 10/1 kg 4 000
Harcsafilé kg 20
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: tej és tejtermékek
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tej és tejtermékek:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Joghurt poharas 140-150 g (zsírtartalom 1,5 %) db 5 000
Joghurt 700--800 g (zsírtartalom 1,5 %) db 100
Joghurt 5/1 (zsírtartalom 1,5 %) lit 150
Gyümölcs joghurt 140-180 g (gyümölcstartalom minimum 9%) db 2 000
Kefir poharas 140-150 g (zsírtartalom 3,5 %) db 12 000
Tömlős sajt 50 g db 5 000
Natúr kockasajt 140 gr (8 cikkes) doboz 2 500
Tehéntúró félzsíros 5/1 (szárazanyag tartalom minimum 25 %, zsírtartalom a szárazanyag tartalom minimum
25 %-a) kg 1 000

Tehéntúró félzsíros 2/1 (szárazanyag tartalom minimum 25 %, zsírtartalom a szárazanyag tartalom minimum
25 %-a) kg 2 000
Tej 1,5% UHT 1/1 lit 15 000
Tej 1,5% polipack 5/1 lit 5 000
Tej 2,8 % UHT 1/1 lit 500
Tej 1,5% laktóz mentes UHT 1/1 lit 120
Tejföl 20% 5/1 lit 2 500
Tejföl 20% 800-900 gr db 200
Tejföl 12% 5/1 lit 500
Tejszín (állati eredetű) 1/1 lit 50
Reszelt sajt trappista (állati eredetű) kg 1 000
Reszelt sajt gauda (állati eredetű) kg 500
Óvári sajt (állati eredetű) kg 500
Trappista sajt (állati eredetű) kg 1 000
Trappista sajt zsírszegény (állati eredetű) kg 250
Eidami sajt (állati eredetű) kg 250
Köményes sajt (állati eredetű) kg 500
Mozarella sajt kg 100
Feta sajt kg 70
Camembert sajt kg 90
Vaj 10 dkg kg 30
Túró rudi 30 gr (friss túróból) db 2 000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sütőipari termékek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sütőipari termékek:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Szeletelt teljesőrlésű kenyér (csomagolt)
4 dkg-os szeletekben
(minimum 6 g rosttartalommal 100 g kenyérben) db 11 000
Szeletelt korpás kenyér (csomagolt)
4 dkg-os szeletekben
(Polus Coop termékével egyező minőségben, minimum 6 g rosttartalommal 100 g kenyérben) db 19 000
Fehér, tartósítószermentes kenyér (csomagolt)
4 dkg-os szeletekben kg 9 000
Bakonyi barna kenyér (csomagolt)
4 dkg-os szeletekben
(Polus Coop termékével egyező minőségben, minimum 6 g rosttartalommal 100 g kenyérben) kg 3 000
Élesztő kg 50
Fonott kalács szeletelt kg 700
Kakaós kalács szeletelt kg 1 000

Kifli db 2 000
Zsömle száraz db 30 000
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Sütemények
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15812000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sütemények:
Megnevezés Mennyiségi egység Éves igény
Pogácsa sajtos kg 400
Pogácsa túrós kg 400
Pogácsa magvas kg 400
Almás pite kg 250
Almás pite cukormentes kg 100
Meggyes pite kg 250
Meggyes pite cukormentes kg 100
Túrós pite kg 250
Túrós pite cukormentes kg 100
Diós rácsos linzer kg 250
Diós rácsos linzer cukormentes kg 100
Piskótatekercs kg 250
Piskótatekercs cukormentes kg 100
Linzerkarika kg 250
Linzerkarika cukormentes kg 100
Beigli diós, mákos db 80
Beigli diós, mákos cukormentes db 40
Rétes (meggyes, mákos, túros, almás) kg 150
Rétes (meggyes, mákos, túros, almás) cukormentes 100
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000154
(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: Marhahús
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bradimpex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság u.6.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU

E-mail: bradanovits@yahoo.com
Telefon: +36 706329441
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 87481784
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5703100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3949000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: sertéshús
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bradimpex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság u.6
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
E-mail: bradanovits@yahoo.com
Telefon: +36 706329441
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 87481784
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12382500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9415500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szárnyas hús
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (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: Bradimpex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köztársaság u.6
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
E-mail: bradanovits@yahoo.com
Telefon: +36 706329441
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 87481784
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16900000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14634900
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Felvágottak, füstöltáruk
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Funkció Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 94
Város: Darnózseli
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 9232
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@funkcio.hu
Telefon: +36 96584020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96584021
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9100000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6408200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Gyümölcs, zöldség
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyírpalota út 5. fsz. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 63578401
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22100000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15785500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Savanyúság
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyírpalota út 5. fsz. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 63578401
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63578402
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2600000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1645000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tojás
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Röszkei út 48.)
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 6782
Ország: HU
E-mail: mestarsakft@gmail.com
Telefon: +36 62580661
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62580663
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1950000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1680000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Tészták, fűszértáruk, fűszerek, konzervek, olajak, vajak
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BUDMÁRK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent László u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1029
Ország: HU
E-mail: budmark@budmark.hu
Telefon: +36 27540435
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27540437
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15006319
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Mirelit áruk
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Halker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klapka u. 14.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefon: +36 85550900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 85550901
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14300000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10665100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Tej és tejtermékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Sió-Friss Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Május 1. u
Város: Siófok
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail: bozsokine@siofriss.hu
Telefon: +36 84550017
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 84550018
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13850000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12754650
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Sütőipari termékek
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pékmester Biscuits Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21-23.
Város: Balatonkenese
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8174

Ország: HU
E-mail: info@katicapekseg.hu
Telefon: +36 88574800
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88574801
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11700000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8237250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Sütemények
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:
2018/06/21 (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: Pékmester Biscuits Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: , Fő utca 21-23.
Város: Balatonkenese
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8174
Ország: HU
E-mail: info@katicapekseg.hu
Telefon: +36 88574800
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88574801
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5850000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4663700
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:
1. és 2 részek:
Nyertes ajánlattevő (AT)adószáma (ASZ): 11671062-2-19
AT adatai:
Bradimpex Kft. (8230 Balatonfüred, Köztársaság u.6.) ASZ: 11671062-2-19
Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.)ASZ: 1378876-2-14
Jégtrade Kft. (2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A)ASZ: 10828694-2-13
ILLKER-FOOD Kft. (1052 Bp. Petőfi Sándor u. 11. IV/18.)ASZ: 11469012-2-41
Immofix Kft. (1037 Bp. Táborhegyi út 16.)ASZ:13528393-2-41
Funkció Kft. (9232 Darnózseli, Fő u. 94.)ASZ: 10697922-2-08
Gulyás János és Társa Kft. (6645 Felgyő II. kerület 80.)ASZ: 11399531-2-06
Húsház Hungary Kft. (8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/B.)ASZ: 23913178-2-14
3. rész:Nyertes AT ASZ: 11671062-2-19
AT adatai:
Bradimpex Kft. (8230 Balatonfüred, Köztársaság u.6.) ASZ: 11671062-2-19
Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.)ASZ: 1378876-2-14
Jégtrade Kft. (2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A)ASZ: 10828694-2-13
ILLKER-FOOD Kft. (1052 Bp. Petőfi Sándor u. 11. IV/18.)ASZ: 11469012-2-41
Immofix Kft. (1037 Bp. Táborhegyi út 16.)ASZ:13528393-2-41
Húsház Hungary Kft. (8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/B.) ASZ: 23913178-2-14
4. rész: Nyertes AT ASZ:10697922-2-08
AT adatai:
Funkció Kft. (9232 Darnózseli, Fő u. 94.) ASZ: 10697922-2-08
Sió-Friss Kft. (8600 Siófok, Május 1. u.0306/30.hrsz.) ASZ: 14661323-2-14
Immofix Kft. (1037 Bp. Táborhegyi út 16.) ASZ:13528393-2-41
Gulyás János és Társa Kft. (6645 Felgyő II. kerület 80.) ASZ: 11399531-2-06
ILLKER-FOOD Kft. (1052 Bp. Petőfi Sándor u. 11. IV/18.) ASZ: 11469012-2-41
5. rész:Nyertes AT ASZ:14492846-2-42
AT adatai:
MORTAK FRUIT Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz. 2.) ASZ: 14492846-2-42
M és Társa Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 48.) ASZ: 11392929-2-06
Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. (8360 Keszthely, Hévízi u. 130.) ASZ: 10531011-4-20
Immofix Kft. (1037 Budapest, Táborhegyi út 16.) ASZ:13528393-2-41
Horváth Gazda Kft. (8918 Németfalu, Kossuth u. 6) ASZ: 11695349-2-20
6. rész: Nyertes AT ASZ:14492846-2-42
7. rész: Nyertes AT ASZ:11392929-2-06
6. és 7. részek: AT adatai:
MORTAK FRUIT Kft. (1157 Bp. Nyírpalota út 5. fsz. 2.) ASZ: 14492846-2-42

M és Társa Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 48.) ASZ: 11392929-2-06
ILLKER-FOOD Kft. (1052 Bp. Petőfi Sándor u. 11. IV/18.) ASZ: 11469012-2-41
Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. (8360 Keszthely, Hévízi u. 130.) ASZ: 10531011-4-20
Immofix Kft. (1037 Bp. Táborhegyi út 16.) ASZ:13528393-2-41
Horváth Gazda Kft. (8918 Németfalu, Kossuth u. 6) ASZ: 11695349-2-20
8. rész:Nyertes AT ASZ:11895680-2-41
AT adatai:
BUDMÁRK Kft. (1029 Bp. Szent László u. 16.) ASZ: 11895680-2-41
Immofix Kft. (1037 Bp. Táborhegyi út 16.) ASZ:13528393-2-41
ILLKER-FOOD Kft. (1052 Bp. Petőfi Sándor u. 11. IV/18.) ASZ: 11469012-2-41
Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. (8360 Keszthely, Hévízi u. 130.) ASZ: 10531011-4-20
9. rész: Nyertes AT ASZ:1378876-2-14
AT adatai:
Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.) ASZ: 1378876-2-14
Jégtrade Kft. (2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A) ASZ: 10828694-2-13
ILLKER-FOOD Kft. (1052 Bp. Petőfi Sándor u. 11. IV/18.) ASZ: 11469012-2-41
Immofix Kft. (1037 Bp. Táborhegyi út 16.) ASZ:13528393-2-41
Húsház Hungary Kft. (8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/B.) ASZ: 23913178-2-14
10. rész: Nyertes AT ASZ:14661323-2-14
AT adatai:
Sió-Friss Kft. (8600 Siófok, Május 1. u.0306/30.hrsz.)ASZ: 14661323-2-14
Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. (8360 Keszthely, Hévízi u. 130.) ASZ: 10531011-4-20
ILLKER-FOOD Kft. (1052 Bp. Petőfi Sándor u. 11. IV/18.) ASZ:114690
Kopasz László e.v. (8226 Alsóörs, Mihalkovics stny. 13/4.) ASZ: 54104541-2-39
Immofix Kft. (1037 Bp. Táborhegyi út 16.) ASZ:13528393-2-41
11. rész: Nyertes AT ASZ:10608276-2-19
AT adatai:
Pékmester Biscuits Kft. (8174 Balatonkenese, Fő utca 21-23.) adószám: 10608276-2-19
Polus-Coop Zrt. (8400 Ajka, Szabadság tér 7.) ASZ: 10402740-2-19
12 rész: Nyertes AT ASZ:10608276-2-19
AT adatai:Pékmester Biscuits Kft. (8174 Balatonkenese, Fő utca 21-23.) adószám: 10608276-2-19
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési 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:
2018/06/28 (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)

Bács-Kiskun Megyei Kórház (9222/2018)
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: Bács-Kiskun Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK00505
Postai cím: Nyíri út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Svébis Mihály főigazgató
Telefon: +36 76516741
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76481219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző
vényforgalmú gyógyszertár részére
Hivatkozási szám: FT-1156/Kecskemét/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33690000-3

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő az Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak
részére - 1. és 2. részben megadottak szerint - 12 hónapban szükséges különféle gyógyszereket (beleértve
a magisztrális készítményeket is), kötszereket, gyógyászati segédeszközöket és egyéb készítményeket
kívánja megvásárolni a Kbt. 104.§ (3) bekezdés alapján több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás
alapján.
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az esetenkénti megrendelés, a 104. § (3) bekezdés szerinti
keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatkérő által közvetlen megrendelés útján a
105. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiválasztott ajánlattevőtől történik.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 840000000 (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: Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző
vényforgalmú gyógyszertár részére - Kecskemét
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház Borostyán Gyógyszertár,
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő Intézményeiben működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak
részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek (beleértve a magisztrális készítményeket
is), kötszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb készítmények 700 000 000,- HUF keretösszegben.
A tb támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik
nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania.
A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében fölírható készítményeknek, ill.
termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van.
A társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati se-gédeszközök esetén
a hatóságilag megállapított -termelői árra vetített nagykereskedelmi ár-réssel számított - nagykereskedelmi
áron történik a számlázás.
Minden egyéb termék esetén Eladó az aktuális árlistáján szereplő nagykereskedelmi áron számláz.
Minkét esetben kivétel, hogy a nagykereskedői és a gyártói engedményeket Nyertes Ajánlattevőknek minden
esetben érvényesíteni kell Ajánlatkérő részére.
Kecskemét:
Forgalom megoszlás:
Gyógyszer: 2273 cikk
Egyéb termék: 682 cikk
kötszer: 98 cikk
Támogatott gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszk: 90,17 %
Nem támogatott gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszk: 8,7%

Egyéb termék 1 %
gyógyszerek össz,:98,6 %
gyógy.seg eszk.össz:0,23 %
egyéb 1,04%
Ajánlattevőnek az árukat az Ajánlatkérő által esetenként feladásra kerülő megrendelések alapján, az abban
meghatározott szállítási gyakorisággal és határidőre leszállítania. A szállítási határidő az adott terméktől
függően 24-72, de maximum 168 óra lehet. Az egyedi importból beszerzésre kerülő termékek esetében a
szállítási határidőben a felek alkalmanként, egyedileg állapodnak meg.
Ajánlattevőnek vállalnia és biztosítania kell a minimum napi egyszeri kiszállítást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. értékelési szempont: napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül
nettó 100.000,- HUF vagy azt meghaladó értékű megrendelés esetén igen/nem 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a keretmegállapodás időtartama alatt, a megadott keretösszegtől,
a gyógyszertár tényleges forgalma alapján, 1. rész Kecskemét esetében 100%-kal felfelé
eltérhet a betegforgalom nagyságától függően, oly módon, hogy a megnövekedett keretösszeg a
keretmegállapodás lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a keretmegállapodásban megadott
feltételekkel.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 1. értékelési szempont részletezése a VI.3.6. pontjában található.
II.2.1)
Elnevezés: Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző
vényforgalmú gyógyszertár részére - Kalocsa
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház Korona Gyógyszertár, 6300
Kalocsa, Kossuth u. 34-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő Intézményeiben működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak
részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek (beleértve a magisztrális készítményeket
is), kötszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb készítmények 140 000 000,- HUF keretösszegben.
A tb támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik
nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania.
A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében fölírható készítményeknek, ill.
termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van.
A társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati se-gédeszközök esetén
a hatóságilag megállapított -termelői árra vetített nagykereskedelmi ár-réssel számított - nagykereskedelmi
áron történik a számlázás.
Minden egyéb termék esetén Eladó az aktuális árlistáján szereplő nagykereskedelmi áron számláz.
Minkét esetben kivétel, hogy a nagykereskedői és a gyártói engedményeket Nyertes Ajánlattevőknek minden
esetben érvényesíteni kell Ajánlatkérő részére.
Rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya:
Támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök: 80,14%
Nem támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök: 16,14 %
Egyéb termékek: 3.71%
Gyógyszerek összesen: 95,48 %
Kötszer, gyógyászati segédeszköz: 0,81 %
Egyéb termék: 3,71 %
A gyógyszertárban forgalmazott termékek köre:

Gyógyszer: 1628 cikk
Kötszer: 52 cikk
Gyógyászati segédeszköz: 41 cikk
Egyéb termék: 349 cikk
Ajánlattevőnek az árukat az Ajánlatkérő által esetenként feladásra kerülő megrendelések alapján, az abban
meghatározott szállítási gyakorisággal és határidőre leszállítania. A szállítási határidő az adott terméktől
függően 24-72, de maximum 168 óra lehet. Az egyedi importból beszerzésre kerülő termékek esetében a
szállítási határidőben a felek alkalmanként, egyedileg állapodnak meg.
Ajánlattevőnek vállalnia és biztosítania kell a minimum napi egyszeri kiszállítást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. értékelési szempont: napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül
nettó 100.000,- HUF vagy azt meghaladó értékű megrendelés esetén igen/nem 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 10
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő, a keretmegállapodás időtartama alatt, a megadott keretösszegtől,
a gyógyszertárak tényleges forgalma alapján 2. rész Kalocsa esetében 30 %-kal felfelé eltérhet
a betegforgalom nagyságától függően, oly módon, hogy a megnövekedett keretösszeg a
keretmegállapodás lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a keretmegállapodásban megadott
feltételekkel.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az 1. értékelési szempont részletezése a VI.3.6. pontjában található.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 518034
(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: FT-1156/2017 Rész száma: 1. Elnevezés: Gyógyszerek és egyéb készítmények
beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére - Kecskemét
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:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276869
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 13.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775600
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15775745
A nyertes ajánlattevő kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 700000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 700000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: FT-1156/2017 Rész száma: 2. Elnevezés: Gyógyszerek és egyéb készítmények
beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére - Kalocsa
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:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorottya u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@euromedic-hungary.com
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276869
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallagi út 13.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4042
Ország: HU
E-mail: diana.martz@teva.hu
Telefon: +36 15775600
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15775745
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 140000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140000000
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:
1.) További információk az eljárás eredményére vonatkozólag:
a) az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):
1. helyezett: Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya u. 1.),
adószáma: 11087388-2-44
2. helyezett: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.),
adószáma: 10875933-2-44
3. helyezett: TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen Pallagi út 13.), adószáma: 10318353-2-09
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
1. helyezett: Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya u. 1.),
adószáma: 11087388-2-44
2. helyezett: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.),
adószáma: 10875933-2-44
3. helyezett: TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen Pallagi út 13.), adószáma: 10318353-2-09
d) az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok, a szempontok
megnevezése: 2.) Ajánlatok értékelése:

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a
legjobb ár-érték arány elve alapján értékelte.
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, Ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött
Ajánlattevőknek, az összpontszámuk alapján kialakult sorrend alapján küld megrendeléseket. Kivéve
azt az esetet, amikor a kizárólagos gyártói kedvezmény miatt a sorrendben hátrébb rangsorolt
ajánlattevő egy alacsonyabb akciós árat biztosít.
1. értékelési szempont: A támogatott készítmények (gyógyszerek, kötszerek, sorozat gyártású
gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára
alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke,
havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes
pontossággal, A kedvezmény 0,- Ft rendeléstől értendő!) Súlyszám 10
1.rész Kecskemét:
1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1
1/2. alszempont: 10 000 001 - 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1
1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2
1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2
1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1
1/7. alszempont: 50 000 001 fölött súlyszám: 3
2.rész Kalocsa
1/1. alszempont: 0-1 000 000 HUF/hó, / súlyszám: 1
1/2. alszempont: 1 000 001 - 4 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 3
1/3. alszelmpont: 4 000 001- 8 000 000 HUF/hó, / súlyszám: 4
1/4. alszempont: 8 000 000 HUF/hó felett/súlyszám: 2
Mindkét rész esetében.
2. értékelési szempont: Mindkét rész esetében napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül
nettó 100.000,- HUF vagy azt meghaladó értékű megrendelés esetén igen/nem Súlyszám 1
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2018/06/28 (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)

BIOKOM Nonprofit Kft. (10304/2018)
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: BIOKOM Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK19628
Postai cím: Siklósi út 52
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502100
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.biokom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.biokom.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
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pécs város közigazgatási, valamint a Pécsi Köztemető területein, a Mecseki- Malomvölgyi
parkerdőben parkgondozási munkák ellátása, illetve a beépítetlen önkormányzati területek kaszálása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

77313000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
3. rész: Beépítetlen önkormányzati területek kaszálása. Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül):
6.000.000,- HUF (-20
%).
4. ré sz: Parkerdő: Mecsek-Malomvölgy parkgondozási munkák ellátása. Keretmegállapodás tervezett értéke
(ÁFA nélkül):
11.000.000,- HUF (-20 %).
5. rész: Pécsi Köztemető és a peremtemetők területén kaszálási munkák ellátása. Keretmegállapodás
tervezett értéke (ÁFA
nélkül): 3.500.000,- HUF (-20 %).
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 20500000 (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: Beépítetlen önkormányzati területek kaszálása
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

77342000-9

További tárgyak:
77312000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beépítetlen önkormányzati területek kaszálása. Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA
nélkül): 6.000.000,- HUF (- 20 %). A szolgáltatás kaszálási munkákat tartalmaz összesen 756.850 m2
területen.
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.2.1./ pontja szerinti vezető szakember
szakmai tapasztalata [hónapban megadva] (min. 36 hónap, max. 72 hónap) 1
2 2. Az Ajánlati Felhívás II I.1.3) M.3. e) pontja szerinti tehergépjármű környezetvédelmi
besorolása 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 30
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Parkerdő: Mecsek-Malomvölgy parkgondozási munkák ellátása
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

77313000-7

További tárgyak:

77342000-9
77312000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Parkerdő: Mecsek-Malomvölgy területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Parkerdő: Mecsek-Malomvölgy parkgondozási munkák ellátása. Keretmegállapodás
tervezett értéke (ÁFA nélkül): 11.000.000,- HUF (- 20 %). A szolgáltatás a következő feladatok ellátást
foglalja magában:
I. Mecseki parkerdő területe
Belterjes területen gyep kézi és géppel történő kaszálása 43.180 m2 területen (kézi: 27.730 m2, gépi: 15.450
m2).
II. Malomvölgyi Parkerdő területe
- belterjes területen gyep kézi és géppel történő kaszálása 115.840 m2 területen (kézi: 59.200 m2, gépi:
56.640 m2),
- külterjes területen gyep kézi és géppel történő kaszálása 68.197 m2 területen (kézi: 54.987 m2, gépi:
13.210 m2),
- külterjes területen lágyszárúak és fásszárú sarjak (max. 1-2 cm vastag) kézi géppel és géppel történő
kaszálása 40. 000 m2
területen (kézi gép: 10.000 m2, gépi: 30.000 m2),
- külterjes magas kórós lágyszárú és fásszárú sarja s terület: 82.000 m2 területen (kézi gép: 24.500 m2,
gépi: 57.500 m2).
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.2.1./ pontja szerinti vezető szakember
szakmai tapasztalata [hónapban megadva] (min. 36 hónap, max. 72 hónap) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 46
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
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pécsi Köztemető és a peremtemetők területén kaszálási munkák ellátása
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77342000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Köztemető bővítési területe (7632 Pécs, Siklósi út
43.) valamint Pécs-Hird,
Pécsbánya, Pécs-Szabolcs peremtemetők területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécsi Köztemető és a peremtemetők területén kaszálási munkák ellátása.
Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 3.500.000,- HUF (- 20 %). A szolgáltatás a következő
feladatok ellátást

foglalja magában:
I. Pécs-Hird peremt emető területe
- sírral fedett terület kaszálása 3.2 14 m2 területen,
- sírral nem fedett terület kaszálása 6.477 m2 terüle ten
II. Pécs-Szabolcs peremtemető területe
- sírral fedett terület kaszálása 7.018 m 2 területen,
- sírral nem fedett terület kaszálása 2.622 m2 terüle ten
III. Pécsbánya peremtemető területe
- sírral fedett terület kaszálása 9.303 m2 területen,
- sírral nem fedett terület kaszálása 9.901 m2 terüle ten
IV. Pécsi Köztemető bővítési területének kaszálása 61.83 5 m2 területen.
A szolgáltatás részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazz a.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.2.1./ pontja szerinti vezető szakember
szakmai tapasztalata [hónapban megadva] (min. 36 hónap, max. 72 hónap) 3
2 2. Az Ajánlati Felhívás II I.1.3) M.3. e) pontja szerinti tehergépjármű környezetvédelmi
besorolása 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
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 237 - 492294
(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: 3 Elnevezés: Beépítetlen önkormányzati területek kaszálása
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:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Makk7 Erdő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
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: 6000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Parkerdő: Mecsek-Malomvölgy parkgondozási munkák
ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Makk7 Erdő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
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: 11000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Pécsi Köztemető és a peremtemetők területén kaszálási
munkák ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÖFE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
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: 3500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3500000
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:
3. rész: Nyertes ajánlattevő neve, székhelye: Makk7 Erdő Kft. 7630 Pécs, Buzsáki u. 9.;
22976495-2-02
4. rész: Nyertes ajánlattevő neve, székhelye: Makk7 Erdő Kft. 7630 Pécs, Buzsáki u. 9.;
22976495-2-02
5. rész: Nyertes ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.;
14759996-2-43
3. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: Makk7 Erdő Kft. 7630 Pécs, Buzsáki u. 9.; 22976495-2-02
II. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.; 14759996-2-43
III. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖLDZÓNA PLUSZ Kft. 2481 Velence, Csemete u. 35.;
23345058-2-07
4. rész:

I. Ajánlattevő neve, székhelye: Makk7 Erdő Kft. 7630 Pécs, Buzsáki u. 9.; 22976495-2-02
II. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.; 14759996-2-43
III. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖLDZÓNA PLUSZ Kft. 2481 Velence, Csemete u. 35.;
23345058-2-07
IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Művészkert Kft. 2100 Gödöllő, Szkíta krt. 26.; 14927898-2-13
5. rész:
I. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.; 14759996-2-43
II. Ajánlattevő neve, székhelye: Örökzöld Park és Kertépítő Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Zápor u.
7.; 12386305-2-13
III. Ajánlattevő neve, székhelye: Rácz János egyéni vállalkozó 7711 Bár, Szabadság u. 117.;
66961033-1-22
IV. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖLDZÓNA PLUSZ Kft. 2481 Velence, Csemete u. 35.;
23345058-2-07
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (11311/2018)
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: 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.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) c) szerint
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: „Tételes elszámolás alá eső, NEAK által természetben biztosítandó szívbillentyűk, pacemakerek,
ICD-k beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével, gyorsított nyílt eljárás keretében, 23 részben”
Hivatkozási szám: GOKI-18/2017.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182220-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tételes elszámolás alá eső, NEAK által természetben biztosítandó szívbillentyűk, pacemakerek, ICDk beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével, gyorsított nyílt eljárás keretében, 23 részben,az
aj.felhív.kieg.dok.részét kép.műszaki leírás(specifikáció)sz.,össz.:246db termék.A részenként előírt menny.től
-az egységár vagy más szerz.feltét. mód.nélk.-AK a II.2.11. pontokban meghat.%-os mértékben eltérhet.
Kih.árurakt.feltételei:AK a rendszer üzemeltetéséért díjat(a felhasz. áru br.ért.2,5 %-a) számol fel AT
részére;a kih.árurakt. induló alapkészl.minden méretből 1 havi menny. köt. AT leszállítani;a kih.árurakt.
első feltölt.hat.ideje a szerz.köt. köv. 5 m.nap;az alapkészl.feltölt. kéthetente csüt. napon 8:00-11:00
óra között kerül sor; soron kívüli megrend. esetén 3 napon belül száll.köt. terheli ATt;AT az aj.ban nyíl.
köt. a kih.árurakt. lét. feltét.elfogadásáról,vmint arról,h. az adásvét.és a raktározási szerz. egymás
elválaszthatatlan részei.A nyil. hiányában az aj. érv.telen
Ada
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 91348400 (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: Együregű MR kondicionális szívingerlő /SSIRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal és MR
vizsgálatra tesztelt elektródával szettben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül;
0,4ms; 100%-os, 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 10 év
- Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon.
- IS-1 uni-bipoláris. Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:
- Mód: SSI/R, SOO/R, SST/R.
- MRI mód: ON, OFF.
- Frekvencia R üzemmódban: 40-150/min. Impulzus amplitúdó: 1,2-6,9 V.
- Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV. Kamrai érzékenység: 1,0-5,0 mV.
- Hysteresis funkció: legalább min. 40/min.
- Éjszakai program: ON, OFF.
- Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris
és bipoláris elektródával egyaránt működjön.
Diagnosztikus funkciók:

- Treshold teszt, elektróda ellenállás, eseményszámláló, trendmonitor: (hisztogram-Holter), élettartam
kijelzés, polaritás uni-bipoláris, P-R hullámmérés.
- Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Frekvenciaválasz:
- Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
MR vizsgálatra tesztelt elektródákkal szembeni követelmények:
- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.
- Az elektródák legyenek bipolárisak és MR kondicionálisak.
- 6 F vagy annál kisebb átmérőjű introducerrel legyen bevezethető (stylettel).
Paraméterek:
- Hossz: 45-60 cm.
- Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán.
Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda. Elektródarögzítés: aktív és passzív fixáció.
- A passzív és aktív fixációs elektróda szállítása az intézeti igényeknek megfelelően.
Mennyiség: 9 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Programozható frekvencia-hysteresis paraméterek (db): /A legtöbb
programozható frekvencia hysteresis funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
2 Élettartam (év): /A leghossz.élettart.ajánló AT kapja a max.pontot.Az élettartamokat a
min.2,5V(Capture funkció nélkül);0,4ms;100%-os,60bpm ingerlés mellett,500Ohm segítségével kell
kalkulálni 2
3 Mentális terhelésre reagáló fiz.szenzor:/Mentális terhelésre reagáló fiz. szenzor funkciót ajánló AT
kapja a max.pontot.A szenzor működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell./Igen/Nem 3
4 Frekvencia R üzemmódban (db) /Az alsó és felső frekvencia határon belül a legtöbb
programozható paraméterszámot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
5 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) /A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
6 MR vizsgálatra tesztelt elektróda verziók (db) /A legtöbb MR vizsgálatra tesztelt elektróda verziót
(fixáció és hossz) megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 3
7 MRI üzemmód programozhatósága (db) /A legtöbb MRI vizsgálathoz programozható ingerlési
módot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 89 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén a min.krit-ok ért. módszereinek
ismertetése:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1-2. és 4-7. ért.szempont:„egyenes arányosítás” módszere
3.ért.szempont:„pontozás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Kétüregű AV szekvenciális /DDDCO üzemű/ MR kompatibilis pacemaker MR vizsgálatra tesztelt
pitvari és kamrai elektródákkal szettben
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: 30 g alatt.
- Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4
ms; 100%-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 8 év.
- Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon.
- IS-1 uni-bipoláris.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:
- Mód: DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO, AAI/R-DDD/R - vagy azzal egyenértékű.
MR kompatibilitás:
- A pacemaker rendszer legyen MR kompatibilis: teljes testfelületen legyen MR vizsgálat végezhető.
- MRI üzemmód: ON, OFF.
- Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-150/min.
- Impulzus amplitúdó tartomány: 1,0-5,0 V. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms.
- Pitvari érzékenység: 0,5-2,0 mV, automatikus érzékenység állítás lehetősége.
- AV késleltetési idő: 90-300 ms, rate responsive.
- PMT megelőző és felfüggesztő algoritmus.
Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:
- Az algoritmus legyen tehetővé AAI-DDD és AAIR-DDDR vagy azzal egyenértékű algoritmus. Működését és
a klinikai evidenciákat részletezni kell!
Diagnosztikus funkciók:
- Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív
elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.
- Intracardiális elektrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Frekvenciaválasz:
- Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
Elektród:
- 2 db (1 db pitvari és 1 db kamrai) MRI kompatibilis bipoláris elektróda IS-1 csatlakozóval. Hossz az intézeti
igények szerint
- 8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.
- Irányítható stylettel vagy sheattel együtt adandó.
Elektróda paraméterek:
- Hossz: 45-58 cm.
- Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán.
Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.
Elektródarögzítés: aktív vagy passzív fixáció.
Mennyiség: 9 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek /A legtöbb diagnosztikus
paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 3
2 Tárolt EGM mennyisége (perc) /A legtöbb tárolt EGM (összesen) percet ajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot. 3
3 Elektródafelület nagyság /A legkisebb ingerlő csúcsi elektróda felületet ajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot. 2
4 Elektródavég vastagsága /A legvékonyabb elektródavéget ajánló ajánlattevő kapja a maximális
pontot 2

5 Élettartam (év)/A leghosszabb élettartamot aj.AT kapja a max. pontot.Az élettartamokat a
min.2,5V(Capture funkció nélkül);0,4ms;100%-os,60bpm ingerlés mellett,500Ohm segítségével kell
kalkulálni 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 89 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén a min.krit-ok ért. módszereinek
ismertetése:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1-2. és 5. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
3-4.ért.szempont: „fordított arányosítás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Kétüregű egyelektródás /VDDRO üzemű/ pacemaker elektródával szettben (A készülék kétüregű
egy elektródás P hullám vezérelt kamraingerléses)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: 30 g alatt.
- Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4
ms; 100%-os, VDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év.
- Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon.
- IS-1 uni-bipoláris.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:
- Mód: VDD, VVI, VVIR.
- Alsó frekvencia határ (LRL): 40-110/min. Felső frekvencia határ (UTRL): 100-150/min.
- Impulzus amplitúdó: 1,2-5,0 V. Pitvari érzékenység: 0,2-1,0 mV.
- Pitvari refrakteritás: 250-500 ms.
- AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.
- Programozható frekvencia hysteresis funkció VDD üzemmódban: legalább min. 40/min.
- Éjszakai program: ON, OFF.
- Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris
és bipoláris elektródával egyaránt működjön.
- Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.
Diagnosztikus funkciók:
- P-R hullámmérés, eseményszámláló, threshold teszt, elektród ellenállás, P-R hullám mérés, és trend
monitor (hisztogram-Holter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.
- Intracardiális electrogram, vagy marker EGM követelmény.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Elektróda paraméterek:
- A megrendelt pacemaker mennyiséghez képest legalább 90%-ban kell elektródát biztosítani.
- Az elektróda max. 11 F-es introducerrel bevezethető legyen, IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzen.
- A VDD elektródánál legalább két különböző csúcs-pitvari ring távolságú elektródát kell biztosítani.
- Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon. Felszín: porosus,
fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.
Elektródarögzítés: passzív fixáció.

Mennyiség: 12 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Élettartam (év)/A leghosszabb élettart. aj. AT kapja a max. pontot. Az
élettart.kat a min.2,5V(Capture funkció nélkül);0,4ms;100%-os,60bpm ingerlés mellett,500Ohm
segítségével kell kalkulálni. 2
2 Pitvari érzékenység (mV) /A legkisebb pitvari érzékenységet - (0,1-0,2 mV) -ajánló ajánlattevő
kapja a maximális pontot. 1
3 Hysteresis (frekvencia) (db) /A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia,
kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
4 Hysteresis (AV-delay) vagy azzal egyenértékű algoritmus (db) /A legtöbb programozható AV-delay
hysteresis funkciót, v. azzal egyenértékű algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
5 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) /A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot 2
6 Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor (db) /Az elektróda
csatl.kor a legtöbb elektróda polaritást automatikusan felismerő funkciót ajánló AT kapja a
max.pontot. 1
7 Különböző tip-pitvari sense távolság választék (db) /A legtöbb tip-pitvari sense távolság
választékot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
8 Kamrai bipolus távolság (mm) /A legalacsonyabb bipolus távolságot mutató elektródát ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
9 Bipoláris végű elektródatest vastagsága (mm) /A legvékonyabb elektródát (introducer méret
stylettel) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 92 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén a min.krit-ok ért. módszereinek
ismertetése:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1., 3., 4., 5., 6., 7. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
2., 8., 9. ért.szempont: „fordított arányosítás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Kétüregű AV szekvenciális /DDDR üzemű/ pacemaker pitvarfibrilláció monitorozási lehetőséggel
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: legfeljebb 30 g.
- Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4
ms; 100%-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év.
- Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon.

- IS-1 uni-bipoláris.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:
- Mód: DDD, DDI, VDD, AAI, VVI, DOO, SOO.
- Alsó frekvencia határ (LRL): 40-110/min. Felső frekvencia határ (UTRL): 100-160/min.
- Impulzus amplitúdó: 1,2-5,0 V. Kamrai refrakteritás: 250-400 ms. Pitvari érzékenység: 0,3-4,0 mV. Kamrai
érzékenység: 1,0-7,5 mV. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms.
- AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.
- Éjszakai program: ON, OFF.
Pitvarfibrilláció monitorozási funkció: részletezni kell.
Automatikus IEGM tárolás: Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
Diagnosztikus funkciók:
- Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, P-R amplitúdó mérés, trendmonitor (hisztogramHolter), noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.
- Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Mennyiség: 14 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Hysteresis (AV-delay) vagy azzal egyenértékű algoritmus (db)/A legtöbb
programozható AV-delay hysteresis funkciót, vagy azzal egyenértékű algoritmust ajánló ajánlattevő
kapja a maximális pontot 1
2 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)/A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot 2
3 Pitvarfibrilláció korai felismerésének lehetősége (nap)/A legnagyobb időnyereséget ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
4 Élettartam (év)/A leghosszabb élettart. aj.AT kapja a max. pontot, Az élettart.a min.2,5V(Capture
funkció nélkül);0,4ms;100%-os,60bpm ingerlés mellett,500Ohm segítségével kell kalkulálni. 2
5 IEGM tárolás (perc)/A leghosszabb programozható IEGM tárolást/2 csatorna ajánló ajánlattevő
kapja a maximális pontot. 2
6 Pitvarfibrilláció prevenciós algoritmus száma (db)/A legtöbb PF prevenciós algoritmust ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 2
7 Antitachycardia programfunkciók száma (db)/A legtöbb antitachycardia programfunkciót ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
8 Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor (db)/Az
elektr.csatl.kor a legtöbb elekt. polaritást automatikusan felismerő funkciót ajánló ajánlattevő kapja a
max.pontot. 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 100 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1- 8. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék minimalizált kamrai ingerléssel
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: 30 g alatt.
- Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4
ms; 100%-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év.
- Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon.
- IS-1 uni-bipoláris.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:
- Mód: DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO.
- Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min.
- Impulzus amplitúdó tartomány: 1,2-5,0 V. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms. Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV.
- AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.
- Éjszakai program: ON, OFF.
- Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris
és bipoláris elektródával egyaránt működjön.
- Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.
Diagnosztikus funkciók:
- Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív
elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.
- Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Frekvenciaválasz:
- Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:
- AAI-DDD üzemmódváltást, vagy azzal egyenértékű algoritmust.
Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
Mennyiség: 18 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Élettartam (év)/A leghosszabb élettart. aj. AT kapja a max.
pontot. Az élettart.a min.2,5V(Capture funkció nélkül);0,4ms;100%-os,60bpm ingerlés
mellett,500Ohmsegítségével kell kalkulálni. 3
2 Pitvari ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkcióPitvari ingerlés energiáját csökkentő
automatikus funkció megléte esetén maximális pont. (igen/nem) 1
3 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)/A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 2
4 Hysteresis (frekvencia) (db)/A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia,
kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
5 AAI-DDD üzemmódváltást biztosító, vagy azzal egyenértékű algoritmus (db)/A legtöbb AAI-DDD
üzemmódváltást biztosító algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 4
6 Elektróda polaritás automatikus felismerése az elektróda csatlakoztatásakor (db)Az elektr.csat.kor
a legtöbb elektr. polaritást automatikusan felismerő funkciót aj.AT kapja a max.pontot 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 100 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1., 3., 4., 5., 6. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
2. ért.szempont: „Igen/Nem Pontkiosztás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ MR kondicionális készülék dual fiziológiás
szenzorral, MR kondicionális pitvari és kamrai elektródákkal szettben
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: 30 g alatt.
- Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4
ms; 100%-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év.
- Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon.
- IS-1 uni-bipoláris.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:
- Mód: DDD/frekvenciaválasz fiziológiás szenzorral, DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO.
- MRI mód: ON, OFF
- Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min.
- Impulzus amplitúdó tartomány: 1,2-5,0 V. Pitvari refrakteritás: 300-500 ms.
- Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV.
- AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.
- Éjszakai program: ON, OFF.
- Kamrai ingerlés energiáját csökkentő automatikus funkció: a generátorcserékre való tekintettel, unipoláris
és bipoláris elektródával egyaránt működjön.
- Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.
Diagnosztikus funkciók:
- Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív
elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.
- Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Frekvenciaválasz:
- Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
Szenzor:
- Legalább két különböző típusú (egyik fiziológiás) frekvenciaválaszt szabályozó szenzor elérhetősége
Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:
- Üzemmódváltással vagy azzal egyenértékű algoritmussal biztosítsa a kamrai ingerlés minimalizálását.
Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
Kronotópiás inkompetencia és Syncope kezelésére alkalmas rendszer:
- Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
Elektróda paraméterek:
- Minden készülék mellé 2 db (1 db pitvari és 1 db kamrai) MR kondicionális bipoláris elektróda tartozékként
történő szállítása.
- A készülékkel együtt MR kondicionális rendszert alkossanak.
- Passzív és aktív fixációs, különböző hosszúságú elektróda szállítása az intézeti igényeknek megfelelően.
- Hossz: 45-60 cm.
- Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon vagy poliuretán.
Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.
- Csatlakozó: IS1.

Elektródarögzítés: aktív és passzív fixáció. 6 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető
(stylettel)
Mennyiség: 18 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Hysteresis (AV-delay) vagy azzal egyenértékű algoritmus (db)/A legtöbb
programozható AV-delay hysteresis funkciót,vagy azzal egyenértékű algoritmust aj. AT kapja a
max.pontot. 2
2 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)/A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 2
3 A két szenzor programozható paramétereinek száma (db)/A legtöbb programozható paramétert
ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 2
4 Holter IEGM tárolási lehetőség (perc)/A leghosszabb IEGM/2 csatorna (min) funkciót megajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
5 Pitvarfibrilláció korai felismerésének lehetősége (nap)/A legnagyobb időnyereséget ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 2
6 Antitachycardia programfunkciók száma (db)/A legtöbb antitachycardia programfunkciót ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
7 Mentális terhelésre reagáló szenzor/Mentális terhelésre reagáló szenzor funkciót ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. A szenzor működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell.
igen/nem 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 94 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1-6. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
7 ért.szempont: „Igen/Nem pontkiosztás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRO üzemű/ készülék dual szenzorral kronotópiás inkompetencia
kezelésére
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: 30 g alatt.
- Élettartam (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4
ms; 100%-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni): legalább 7 év.
- Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon.
- IS-1 uni-bipoláris.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:

- Mód: DDD/frekvenciaválasz fiziológiás szenzorral, DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO.
- Alsó frekvencia határ: 40-90/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min. Impulzus amplitúdó tartomány:
1,5-5,0 V.
- Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV.
- AV késleltetési idő: 90-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.
- Éjszakai program: ON, OFF.
Diagnosztikus funkciók:
- Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív
elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.
- Intracardiális electrogram, vagy marker EGM megléte követelmény.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Frekvenciaválasz:
- Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
Szenzor:
- Legalább két különböző típusú frekvenciaválaszt szabályozó szenzor elérhetősége.
Légzésszám mérése:
- Légzésszám mérése transthoracalis impedancia mérési elven.
Kamrai ingerlés minimalizálására szolgáló algoritmus:
- Üzemmódváltással vagy azzal egyenértékű algoritmussal biztosítsa a kamrai ingerlés minimalizálását.
Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
Kronotópiás inkompetencia kezelése:
Kronotópiás inkompetencia kezelésére klinikailag bizonyítottan alkalmas algoritmus megléte és kezelése
automatikus optimalizációs lehetőséggel. Működését és a klinikai evidenciákat részletezni kell!
Mennyiség: 3 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Élettartam/A leghosszabb élettartamot megajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot. 4
2 Hysteresis (AV-delay) vagy azzal egyenértékű algoritmus (db)/A legtöbb programozható AVdelay hysteresis funkciót, vagy azzal egyenértékű algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a maximális
pontot. 2
3 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)/A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
4 A két szenzor programozható paramétereinek száma (db)/A legtöbb programozható paramétert
ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
5 Holter IEGM tárolási lehetőség (perc)/A leghosszabb IEGM/2 csatorna (min) funkciót megajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
6 Légzésszám trendbe bevont légzési paraméterek száma (db)/A legtöbb légzésszám trendbe
bevont légzési paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
7 Légzésszám trend hossza (nap)/A leghosszabb légzésszám trend (nap) funkciót megajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
8 Apnoe epizódhoz társuló automatikus IEGM tárolás/A funkció megléte esetén maximális pont. 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 100 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1-7. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere

8. ért.szempont: „Igen/Nem pontkiosztás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Atriobiventricularis, MR kondicionális pacemaker telemetria funkcióval és lekérdező telemetriás
eszközzel (CRT-LV-T), MR vizsgálatra tesztelt pitvari, kamrai és bal kamrai elektródákkal szettben
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: legfeljebb 32 g.
- Élettartam: legalább 6 év (100% RV-LV pacing 2,5 V, 0,4 ms, 60 ppm, 500 Ohm).
- Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon.
- IS-1 uni-bipoláris.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:
- Mód: DDD/CRT, DDD/R, DDI/R, AAI/R, VVI/R, DOO, SOO.
- Alsó frekvencia határ: 40-110/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min.
- Impulzus amplitúdó tartomány: 0,5-7,0 V. Pitvari érzékenység: 0,2-4,0 mV.
- MRI módok: ON, OFF
- AV késleltetési idő: 60-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.
- RV-LV pacing egymástól független paraméterekkel.
- VV időzítés.
- Pitvari frekvencia hysteresis megléte.
- Éjszakai program: ON, OFF.
- Kiterjesztett antitachycardia funkció: részletezni kell.
Diagnosztikus funkciók:
- Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív
elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.
- Intracardiális elektrogram megléte követelmény.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Elektromos repozíció:
- Bipoláris bal kamrai elektróda esetén legalább 3 ingerlési vektor - a variációk számának részletezésével követelmény.
Frekvenciaválasz:
- Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
Elektródák:
- Minden készülék mellé 3 db (1 db pitvari, 1 db kamrai és 1 db bal kamrai) MR kondicionális elektróda
tartozékként történő szállítása. CE minősítéssel rendelkező valamennyi bal kamrai elektródát igény szerint
kell felajánlani.
- Az elektródák MR kondicionálisak legyenek és a készülékkel együtt MR kondicionális rendszert
alkossanak.
Pitvari és kamrai elektródák:
- Hossz: 45-60 cm.
- Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon.
- Borítás: szilikon vagy poliuretán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.
- Csatlakozó: IS1.
- Elektródarögzítés: aktív és passzív fixáció. 6 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető
(stylettel)
- Passzív és aktív fixációs elektróda szállítása az intézeti igényeknek megfelelően.
Bal kamrai elektródák:
- Az elektródák IS-1 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.
- 8 F vagy annál kisebb átmérőjű intoducerrel legyen bevezethető.
Paraméterek:
- Hossz: 70-90 cm között.
- Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F.

- Anyaga: titán, titán-nitrid, irídium, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy
polyurethán. Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.
- Stylet-tet és OTW drótot mellékelni kell.
- MRI vizsgálatokra tesztelt, MR kondicionális verziót kell szállítani.
A leszállított bal kamrai elektródákon felül plusz 20%-ban további sinus coronarius sheath és 20%-ban inner
sheath szükséges.
Diszlokáció gyakoriság:
- A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.
Telemetria:
- Lekérdező telemetriás eszköz biztosításával.
- Klinikai vizsgálatokkal igazoltan képes legyen az aritmiák korai detekciójára és az intézeti pacemaker
follow-upok számának biztonságos csökkentésére.
- A telemetriás rendszerrel végzett utánkövetés klinikai vizsgálatokkal bizonyítottan, legalább 50%-kal
csökkentse a szívelégtelen betegek mortalitását, a hagyományos utánkövetéshez képest (klinikai vizsgálattal
igazoltan).
- A felhasználó által beállított teljes adatmennyiség automatikus jelentése napi rendszerességgel a beteg
aktív közreműködése nélkül, illetve a telep élettartamának jelentős csökkentése nélkül (max 2%, vagy max 1
hónap a teljes élettartamra vetítve).
Mennyiség: 5 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)/A legtöbb diagnosztikus
paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 3
2 Automatikus retrográd vezetés mérése (db)/A legtöbb automatikus retrográd vezetés mérési
programot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
3 Bal kamrai ingerlési vektorok száma (db)/A legtöbb bal kamrai ingerlési vektort ajánló ajánlattevő
kapja a maximális pontot 3
4 Intracardiális jel (db)/A legtöbb intracardiális csatornát ajánló ajánlattevő kapja a maximális
pontot 1
5 Antitachycardia programfunkciók száma (db)/A legtöbb antitachycardia programfunkciót ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
6 Szívelégtelenség monitor funkciók a telemteriás rendszerben/A legtöbb, telemetriás rendszerben
elérhető szívelégtelenség monitorozásra szolgáló funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális
pontot. 2
7 Fiziológiás szenzor funkciók száma (db)/A legtöbb fiziológiás (mentális stresszre is reagáló)
szenzor funkciót ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 100 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1- 7. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Atriobiventricularis pacemaker quadripoláris bal kamrai elektródával szettben
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: legfeljebb 30 g.
- Élettartam: legalább 6 év (100% RV-LV pacing 2,5 V, 0,4 ms, 60 ppm, 500 Ohm).
- Tok anyaga: titán. Csatlakozó: epoxi vagy poliuretán, szilikon.
- IS-1 és IS4-LLLL.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:
- Mód: DDD/CRT, DDD/R, DDI/R, AAI/R, VVI/R, DOO.
- Alsó frekvencia határ: 40-90/min. Felső frekvencia határ: 100-160/min.
- Impulzus amplitúdó tartomány: 0,5-7,0 V. Pitvari érzékenység: 0,2-4,0 mV.
- AV késleltetési idő: 60-250 ms, adaptív-dinamikus - rate responsive.
- RV-LV pacing egymástól független paraméterekkel.
- VV időzítés.
- Éjszakai vagy azzal egyenértékű program
Diagnosztikus funkciók:
- Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter), noninvazív
elektrofiziológiai vizsgálat és ingerlés.
- Intracardiális elektrogram megléte követelmény.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Frekvenciaválasz:
- Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
Elektromos repozició:
- Quadripoláris bal kamrai elektródával legalább 10 ingerlési vektor - a variációk számának részletezésével követelmény.
A bal kamrai elektróda paraméterek:
- A quadripoláris bal kamrai elektróda IS-4 szabvány konnektorokkal rendelkezzen.
- A bal kamrai elektróda 6 F vagy annál kisebb átmérőjű introducerrel legyen bevezethető.
- CE minősítéssel rendelkező valamennyi bal kamrai elektródát igény szerint kell felajánlani.
- Hossz: 75-92 cm között.
- Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F.
- Anyaga: titán, titán-nitrid, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán.
Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.
- Stylet-et és 1db OTW drótot mellékelni kell.
A leszállított bal kamrai elektródákon felül plusz 20%-ban további sinus coronarius sheath és 20%-ban inner
sheath szükséges
Diszlokáció gyakoriság:
A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.
Mennyiség: 4 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Élettartam (év)/A leghosszabb élettart. aj. AT kapja a max. pontot.Az
élettart. a min.2,5V(Capture funkció nélkül);0,4ms;100%-os,60bpm ingerlés mellett,500Ohm
segítségével kell kalkulálni. 2
2 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)/A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 2
3 Intracardiális jel (db)/A legtöbb intracardiális csatornát ajánló ajánlattevő kapja a maximális
pontot. 1
4 Bal kamrai ingerlési vektorok száma (db)/A legtöbb ingerlési vektort ajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot. 4

5 Holter IEGM tárolási lehetőség (perc)/A leghosszabb IEGM/2 csatorna (min) funkciót megajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 2
6 Alsó és felső frekvencia határ (db)/A teljes tartományban a legtöbb programozható
paraméterszámot ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 75 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért. szempont: „fordított arányosítás” módszere
1-6. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Kétüregű AV szekvenciális /DDDRCO üzemű/ készülék frekvencia válasszal gyermekek és
kistestű felnőttek részére
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: 25 g alatt.
- Térfogat legfeljebb 17 cm3.
- Autocapture funkció.
- Élettartam: (Az élettartamokat az összehasonlíthatóság érdekében min. 2,5 V, Capture funkció nélkül; 0,4
ms; 100%-os, DDD 60 bpm ingerlés mellett, 500 Ohm segítségével kell kalkulálni) legalább 10 év.
- Csatlakozó: IS-1 uni-bipoláris.
- Rtg identifikációs kód.
Programozhatóság:
- Mód: DDD/R, DDI/R, VDD, AAI/R, VVI/R.
- Frekvencia nem R üzemmódban: 30-185/min.
- Impulzus-amplitúdó tartomány: 1,5-5,0 V.
- Pitvari érzékenység: 0,5-4,0 mV.
- AV késleltetési idő: 90-250 ms. AV késleltetés kiterjesztés: 0-125 ms. AV késleltetési idő: adaptív-dinamikus
- rate responsive.
- Intrinsic vezetést támogató algoritmus min. kamrai ingerlés elérésére.
- Pitvari aritmia során kamrai regularitást biztosító algoritmus.
- Nyugalmi és alvási frekvencia beállíthatóság.
- Automatikus elektróda polaritás beállítás
- Automatikus implantáció detekció.
- Pitvarfibrillációs prevenciós algoritmus (antitachycardia funkció).
Diagnosztikus funkciók:
- Threshold teszt, eseményszámláló, elektróda ellenállás, trend monitor (hisztogram-Holter).
- Intracardiális electrogram, vagy marker EGM, vagy IEGM megléte követelmény, pitvari aritmia
eseményrögzítés, kamrai aritmia eseményrögzítés, automatikus elektróda impedancia mérés, készülék általi
noninvazív elektrofiziológiai vizsgálat
Frekvenciaválasz:
- Kiterjesztett programozási lehetőséggel - a variációk számának részletezésével - követelmény.
Mennyiség: 9 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása

érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Méret szempont (cm3)A legkisebb méretet ajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet 6
2 Autocapture vagy azzal egyenértékű funkciók száma (db)A legtöbb programozható autocapture
funkcióval rendelkező ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan
kevesebbet 2
3 Élettartam (év)A leghossz.élettart. aj.AT kapja a max.pontot,a többi arányosan kevesebbet.Az
élettart.az össz.has.érdekében min.2,5V(Capture funkció nélkül);0,4ms;100%-os,60bpm ingerlés
mellett,500Ohm 1
4 Szenzorok száma, vagy több szenzort szimuláló speciális algoritmus (db)A legtöbb szenzorszámú
készüléket (vagy speciális algoritmus esetén a szimulált szenzorok száma) aj.AT kapja a max.pontot
1
5 Intracardiális jel (db)A legtöbb intracardiális jelet ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a
többi ajánlattevő arányosan kevesebbet 1
6 Intrinsic vezetést támogató algoritmus min. kamrai ingerlés elérésére (db)A legtöbb intrinsic
vezetést támogató algoritmus programozható paramétert aj.ATkapja a max.pontot 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 89 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
2- 6. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
1. ért.szempont: „fordított arányosítás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Együregű implantálható cardioverter /VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk elektródákkal
gyermekek és kistestű felnőttek részére
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: 70 g alatt.
- Volumen 35 cm3 vagy az alatt.
- Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: legalább 5 év. Sokk konfiguráció:
unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).
Programozhatóság:
- Mód: VVI, VVIR.
- VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.
- Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min. Impulzus amplitúdó: 2,0-5,4 V.
- Hysteresis: ON, OFF.
- Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható.
- Cardioversio: 5,0-30 J.
- Defibrillatio: legalább 30 J.
- Sokk hullámhossz: bifázisos.

Diagnosztikus funkciók:
- Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám shock, HF-burst, programozott extrastimuláció.
- Holterfunkció: RR intervallum.
- Intracardialis electrogram: programozhatóság pre- és postterápiás formában, a kondenzátor töltése alatt is
elérhetőnek kell lennie, összességében minimum 10 perc.
- Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.
Wireless, programozó fej nélküli kommunikáció.
Telemetria megléte előny:
- Lekérdező telemetriás eszköz biztosításával.
- A rendszer Magyarországon működjön.
Mennyiség: 4 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)A legtöbb diagnosztikus
paramétert ajánló ajánlattevő kapja a max.pontot,(ld. a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és
funkciók listát). 2
2 Holter-IEGM funkció (perc)A leghosszabb IEGM (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. 1
3 Kondenzátor töltése alatt antitachycardia ingerlés (db)A legtöbb kondenzátor töltése alatti
antitachycardia ingerlési paramétert aj. AT kapja a max.imális pontot 1
4 Sokkelektróda impedancia mérése sokkleadás nélkül (db)A legtöbb automatikus sokkelektróda
impedancia mérés lehetőséget aj. AT kapja a max. pontot 1
5 Hysteresis (frekvencia) (db)A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia,
kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) aj. AT kapja a max. pontot 1
6 Térfogat (cm3)A legkisebb térfogatú készüléket ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a
többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. 3
7 Súly (g)A legkisebb tömegű készüléket ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi
ajánlattevő arányosan kevesebbet 1
8 Transztelefonos monitorozás lehetősége MagyarországonA transztelefonikus monitorozás
lehetőségét (Magyarországon) megajánló ajánlattevő kapja a max.pontot(igen/nem) 1
9 Wireless programozás lehetősége (db) A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét
ajánló ajánlattevő kapja a max.pontot 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 75 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért. szempont: „fordított arányosítás” módszere
1-5., és 9. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
8. ért.szempont: „Igen/Nem pontkiosztás” módszere
6-7. ért.szempont: „fordított arányosítás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Együregű implantálható cardioverter /single lead VVICD üzemű/ defibrillátor (ICD) sokk
elektródákkal
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paraméterek:
- Súly: 92 g vagy az alatt.
- Volumen 38 cm3 vagy az alatt.
- Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”:
minimum 100 db 39 J (tárolt).
- Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).
Programozhatóság:
- Mód: VVI, VVIR, VDD.
- VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.
- Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min.
- Impulzus amplitúdó: 2,0-7,0 V.
- Hysteresis: ON, OFF.
- Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható.
- Cardioversio/Defibrillatio.
- Sokk hullámforma: bifázisos. Pitvari szenzitivitás 0,2-2 mV.
Diagnosztikus funkciók:
- Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám shock, HF-burst, programozott extrastimuláció.
- Holterfunkció.
- Intracardialis electrogram.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet. Alkalmas a spontán
ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.
Mennyiség: 4 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)/A legtöbb diagnosztikus
paramétert ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 2
2 Holter-IEGM funkció (perc)/A leghosszabb IEGM (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot 1
3 Bifázisos sokkforma (db)/A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot 2
4 Hysteresis (frekvencia) (db)/A legtöbb programozható frekvencia hysteresis funkciót (frekvencia,
kereső, repetitív vagy ezekkel egyenértékű) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
5 Térfogat (cm3)/A legkisebb térfogatú készüléket ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 2
6 Kétüregű tachyarrhythmia detekció (db)/A legtöbb kétüregű tachyarrhythmia detekciós lehetőséget
ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
7 MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt sokkelektródákkal (%)/A legnagyobb százalékot
(max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
8 Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon / A transztelefonikus monitorozás
lehetőségét (Magyarországon) megajánló ajánlattevő kapja a maxi.pontot(igen/nem) 1
9 Wireless programozás lehetősége (db) /A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét
ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 75 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1- 4., 6-7 és 9. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
8. ért.szempont: „Igen/Nem pontkiosztás” módszere
5. ért.szempont: „fordított arányosítás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Kétüregű implantálható cardioverter /DDDCD üzemű/ defibrillátor (ICD) minimalizált kamrai
ingerléssel, sokk elektródákkal
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék.
Paraméterek:
- Súly: 75 g vagy az alatt.
- Volumen 38 cm3 vagy az alatt.
- Élettartam: impulzus amplitúdó, impulzusidő és frekvencia megadásával: 6 év. Élettartam „sokkban”:
minimum 100 db 39 J (tárolt).
- Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).
Programozhatóság:
- Mód: DDD/R, VVI/R, AAI/R.
- VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.
- Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min.
- Impulzus amplitúdó: 2.0-6,0 V.
- Hysteresis: ON, OFF.
- Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható.
- Cardioversio/Defibrillatio.
- Sokk hullámforma: bifázisos.
- Minimalizált kamrai ingerlés megvalósítására szolgáló, AAI-DDD vagy azzal egyenértékű üzemmódváltást
biztosító algoritmus, a klinikai evidenciák részletezésével.
Diagnosztikus funkciók:
- Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció.
- Holterfunkció: RR intervallum.
- Intracardialis elektrogram: programozhatóság pre- és postterápiás formában, a kondenzátor töltése alatt is
elérhetőnek kell lennie, összességében minimum 10 perc.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
- Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet.
Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.
Mennyiség: 2 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)A legtöbb diagnosztikus
paramétert ajánló ajánlattevő kapja a max.pontot (ld. a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és
funkciók listát) 2
2 DF4-es csatlakozó kompatibilis sokkelektródávalA DF4-es csatlakozót, kompatibilis
sokkelektródával megajánló ajánlattevő kapja a max.pontot(igen/nem) 2
3 Pre-detekciós IEGM funkció (mp)A leghosszabb predetekciós IEGM/csatorna (sec) funkciót
megajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet 1

4 Holter-IEGM funkció (sec)A leghosszabb IEGM/csatorna funkciót (sec) megajánló ajánlattevő
kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet 1
5 Bifázisos sokkforma (db) A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. 1
6 AAI-DDD üzemmódváltást biztosító vagy azzal egyenértékű algoritmus (db)A legtöbb AAI-DDD
üzemmódváltást biztosító algoritmust ajánló ajánlattevő kapja a max.pontot 2
7 MR kondicionális verzió, MR vizsgálatra tesztelt pitvari és sokkelektródákkal (%)A legnagyobb
százalékot (max 30%-ig) ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot 1
8 Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon A transztelefonikus monitorozás
lehetőségét (Magyarországon) megajánló ajánlattevő kapja a max.pontot(igen/nem) 1
9 Wireless programozás lehetősége (db) A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét
ajánló ajánlattevő kapja a max.pontot 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 50 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért.szempont: „fordított arányosítás” módszere
1., 3-7. és 9. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
2. és 8. ért.szempont: „Igen/Nem pontkiosztás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Atriobiventricularis implantálható cardioverter CRT-D /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD)
noninvazív elektromos repozícióval, sokk elektródákkal
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmussal rendelkezzék.
Paraméterek:
- Súly: 75 g vagy az alatt.
- Volumen 40 cm3 vagy az alatt.
- Élettartam: 100% biventricularis ingerlés 60 ppm, 2,4 V, 0,4 ms, évente 2 sokk, 6 év. Élettartam „sokkban”:
minimum 100 db 39 J.
- Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs alkalmazásával).
Programozhatóság:
- Mód: DDD/CRT, DDD/R, VVI/R, AAI/R.
- Bal és jobb kamrai ingerlés paraméterei egymástól függetlenül állíthatók.
- VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.
- Bradycardia terápia: frekvencia: 40-120/min.
- Impulzus amplitúdó: 0,5-7,5 V.
- Hysteresis: ON, OFF.
- Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható.
- Cardioversio/Defibrillatio.
- Sokk hullámforma: bifázisos.
- Legalább 5 sokk leadásának lehetősége VF esetén, bifázisos.
Non-invazív elektromos repozíció:
- Programozható bal kamra ingerlési konfigurációk száma: minimum 4.
Diagnosztikus funkciók:
- Elektrofiziológiai vizsgálat: T-hullám sokk, HF-burst, programozott extrastimuláció.
- Holterfunkció: RR intervallum. Intracardialis electrogram 3 db.

- Paraméterek, betegadatok dokumentálása, amely a nemzeti regiszter alapja lehet.
- Alkalmas a spontán ritmuszavarok mechanizmus-specifikus analízisére.
- Automatikus elektróda impedancia mérés.
A leszállított bal kamrai elektródákon felül plusz 20%-ban további sinus coronarius sheath és 20%-ban inner
sheath szükséges.
Mennyiség: 6 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Külön programozható csatornák száma (db) /A legtöbb külön
programozható csatornát (pitvar, jobb kamra, bal kamra) megajánló ajánlattevő kapja a maximális
pontot. 1
2 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db)/A legtöbb diagnosztikus paramétert ajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
3 DF4-es csatlakozó kompatibilis sokkelektródával/A DF4-es csatlakozót, kompatibilis
sokkelektródával megajánló ajánlattevő kapja a max.pontot(igen/nem) 2
4 Holter-IEGM funkció (perc)/A leghosszabb IEGM/csatorna (min) funkciót megajánló ajánlattevő
kapja a maximális pontot. 1
5 Bifázisos sokkforma (db) /A legtöbb bifázisos sokkforma funkciót megajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot. 1
6 Automatikus riasztás (hangjelzés) programozható paramétereinek száma (db)/A legtöbb
automatikus riasztás (hangjelzés) programozható paramétert megajánló ajánlattevő kapja a
max.pontot. 1
7 Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció (db)/A legtöbb algoritmus funkciót megajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot. 3
8 Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon /A transztelefonikus monitorozás
lehetőségét (Magyarországon) megajánló ajánlattevő kapja a max.pontot(igen/nem) 1
9 Wireless programozás lehetősége (db) /A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét
ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot. 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 83 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért. szempont: „fordított arányosítás” módszere
1-2.; 4-7. és 9. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
3. és 8. ért.szempont: „Igen/Nem pontkiosztás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Atriobiventricularis implantálható cardioverter /CRT-LV-D üzemű/ defibrillátor (ICD) egyszerű
optimalizációval, sokk elektródákkal és bal kamrai OTW bipoláris elektródával és kiegészítő eszközeivel
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33182210-4

További tárgyak:
33182240-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rendelkezzék pitvar-kamrai diszkrimináció algoritmussal.

Paraméterek:
- Súly: 95 g vagy az alatt.
- Térfogat: 46 cm³ vagy az alatt.
- Élettartam: 100% biventricularis pacing 60 ppm, 2,4 V, 0,4 ms, évente 2 sokk, 6 év. Élettartam „sokkban”:
minimum 100 db 35 J.
- Sokk konfiguráció: unipolaris (aktív ház-can, hot-can) és trianguláris (addicionális sokk tekercs
alkalmazásával).
- IEGM alapú automatikus AV és VV optimalizálás.
- Pitvarfibrillációt megelőző algoritmusok.
- Biventricularis trigger mód.
Programozhatóság:
- Ingerlési mód: DDD(R)/CRT, DDI(R), VVI(R), AAI(R).
- Bal és jobb kamrai elektróda függetlenül programozhatók.
- VT zóna: min. 2 db. VF zóna: 1 db.
- Bradycardia terápia: frekvencia: 40-100/min.
- Impulzus amplitúdó: 0,5-6 V.
- Frekvencia hysteresis, negativ AV hysteresis, rate adaptive AV késleltetés, automatikus mode switch.
- Tachycardia terápia: burst, ramp: programozható.
- Cardioversio/Defibrillatio.
- Sokk hullámforma: bifázisos.
- Programozható bal kamrai ingerlési konfigurációk száma minimálisan 3.
- Sokk hullámforma: bifázisos. Programozható sokk útvonal.
Diagnosztikus funkciók:
- Elektrofiziológiai vizsgálat: T hullám sokk, HF sokk, programozott extrastimuláció.
- Holter funkció. IEGM.
- Automatikus impedancia, pitvari, jobb és bal kamrai küszöbmérés.
- Paraméterek, beteg adatok dokumentálása, mely a nemzeti regiszter alapja lehet.
- Alkalmas spontán ritmuszavarok analízisére.
- Beteg riasztás.
A bal kamrai elektródák
- A bal kamrai elektródák IS-1 vagy IS-4 szabvány konnektorokkal rendelkezzenek.
- A bal kamrai elektróda 6 F vagy annál kisebb átmérőjű introducerrel legyen bevezethető.
Paraméterek:
- Hossz: 75-92 cm között.
- Elektródavég vastagság: legfeljebb 6 F.
- Anyaga: titán, titán-nitrid, platina-irídium, irídium-nitrid, carbon. Borítás: szilikon és/vagy polyurethán.
Felszín: porosus, fraktál, vagy szteroiddal bevont elektróda.
- CE minősítéssel rendelkező valamennyi bal kamrai elektródát igény szerint kell felajánlani.
- Stylet-tet és 1db OTW drótot mellékelni kell.
A leszállított bal kamrai elektródákon felül plusz 20%-ban további sinus coronarius sheath és 20%-ban inner
sheath szükséges
Diszlokáció gyakoriság:
A legújabb irodalmi adatok alapján (citálva) kérjük megadni.
Mennyiség: 3 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő 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 kritérium – 1 Diagnosztikus és statisztikai paraméterek (db) A legtöbb diagnosztikus
paramétert ajánló ajánlattevő kapja a max.pontot (ld. a diagnosztikus és statisztikai paraméterek és
funkciók listát). 2
2 Holter-IEGM funkció (perc)A leghosszabb IEGM (min) funkciót megajánló ajánlattevő kapja a
maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. 1
3 Programozható bal kamrai ingerlési konfiguráció (db)A legtöbb algoritmus funkciót megajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. 1

4 Kamrai regularitás biztosítása PF-nél (db)A legtöbb algoritmus funkciót megajánló ajánlattevő
kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. 1
5 Pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmus programozható paramétereinek száma (db)A legtöbb
pitvar-kamrai diszkriminációs algoritmus programozható paramétert megajánló ajánlattevő kapja a
max.pontot 1
6 Bal kamrai multisite pacingA legnagyobb százalékban multisite pacing funkciót is megajánló
ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. 4
7 Transztelefonos monitorozás lehetősége Magyarországon A transztelefonikus monitorozás
lehetőségét (Magyarországon) megajánló ajánlattevő kapja a max.pontot(igen/nem) 1
8 Wireless programozás lehetősége (db) A legtöbb változatú wireless programozás lehetőségét
ajánló ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet. 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 18
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 67 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár ért.szempont:„fordított arányosítás” módszere
1-6 és 8. ért.szempont: „egyenes arányosítás” módszere
7. ért.szempont: „Igen/Nem pontkiosztás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Biológiai (stentelt és stentless) aorta billenytűk
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Stentelt biológiai aorta billentyű borjú-pericardiumból (bovine). A billentyű felfüggesztő váza műanyagból,
a varrókerete pedig rugalmas szilikonból készüljön, a billentyű csökkentett méretű és puha varrókerettel
rendelkezzen, melyben 3 db radio-opaque marker legyen megtalálható, a varrókeret wolfram porral
impregnált legyen.
Mennyiség: 40 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 90 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő.
II.2.1)

Elnevezés: Biológiai (stentelt és stentless) mitralis billenytűk
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33182220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Stentelt, sertés mitrális szívillentyű, sertés pericardiummal bevont varrókerettel, a gyártási folyamat során
heparinnal kezelt, méregtelenített, 2 %-os benzilalkohol oldatban
Mennyiség: 2 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 50 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén a min.krit-ok ért. módszereinek
ismertetése:
1.és3. ért.szempontok:„fordított arányosítás” módszere
2.ért.szempont:„egyenes arányosítás” módszere
4.ért.szempont:„pontozás” módszere
II.2.1)
Elnevezés: Kétlemezes mechanikus aorta műbillentyűk
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kétlemezes mechanikus műbillentyű aorta pozícióban, varrókeret turbosztratikus szerkezetű szén
bevonattal.
Mennyiség: 22 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 100 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő.
II.2.1)
Elnevezés: Mechanikus billentyűs conduit
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mechnikus aorta műbillentyűt tartalmazó conduit
Mennyiség: 6 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő.
II.2.1)
Elnevezés: Egyenes graftok
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zselatinnal impregnált, zéró porozitású, szövött érprotézis
Mennyiség: 11 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 91 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő.
II.2.1)
Elnevezés: Annuloplasztikus mitrális ring
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Semirigid annuloplastikus ring turbostatikus szerkezetű szén bevonattal mitrális pozícióban
Mennyiség: 18 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses
feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 100 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő.
II.2.1)
Elnevezés: Annuloplasztikus tricuspidális ring
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Annuloplasztikus ring, tricuspidalis pozícióban, semiflexibilis kivitelben.
Mennyiség: 18 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása

érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő.
II.2.1)
Elnevezés: Valsalva tasakot formáló graftok
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33182220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zselatinnal impregnált, zéró porozitású, szövött érprotézis, mely alakjával a sinus Valsalva tasakot formázza
thermo kauter készülékkel kiegészítve.
Mennyiség: 9 db
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés
rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.
Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár
értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkérő.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. október 31-én tájékoztatta Intézetünket
arról, hogy a NEAK által természetben biztosított eszközök (neuropacemaker, szívbillentyű,
érprotézis, pacemaker, ICD, közép- és belsőfül hallásjavító eszköz) esetében az általa kiírandó
közbeszerzési eljárások eredményes lefolytatásáig, a folyamatos és biztonságos betegellátás

biztosítása érdekében tendert helyettesítő pénzügyi keret került kiadásra (2017. november 1. - 2018.
április 30. időszakra), melynek terhére az intézmények maguk szerzik be a szükséges eszközöket.
A forrásfelhasználás időbeli korlátaira és a beszerzés sürgősségére tekintettel fennáll a kivételesen
indokolt és sürgős eset, melyre tekintettel a lehető leggyorsabban kell a közbeszerzési eljárást
lefolytatni, hogy ezen életmentő eszközök esetében ne merüljön fel készlethiány, mely az egyéb más
típusú közbeszerzési eljárások időigénye miatt csak a gyorsított eljárási formával biztosítható.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 003 - 002775
(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: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: St. Jude Medical Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1755000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: St. Jude Medical Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3762000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 3 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biotronik Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Apor Vilmos tér 11-12, Hegyvidék Bevásárlóközpont I. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3048000

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: St. Jude Medical Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2492000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: St. Jude Medical Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5364000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 6 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biotronik Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Apor Vilmos tér 11-12, Hegyvidék Bevásárlóközpont I. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8982000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6 Rész száma: 7 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ReplantMed Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nándorfejérvári út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 705000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 8 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biotronik Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Apor Vilmos tér 11-12, Hegyvidék Bevásárlóközpont I. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3845000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (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: St. Jude Medical Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2360000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 10 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (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: ReplantMed Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nándorfejérvári út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2115000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: St. Jude Medical Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 41
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3784000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 12 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biotronik Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Apor Vilmos tér 11-12, Hegyvidék Bevásárlóközpont I. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5104000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 13 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: St. Jude Medical Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 2096000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 14 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Twinmed Orvosi Rendszerek 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 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 kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 15 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (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: St. Jude Medical Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 6540000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 16 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biomedica Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ganz utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 17 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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: Mac's Medical Handels GmbH
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Schützenweg 22
Város: Leopoldsdorf
NUTS-kód: AT130
Postai irányítószám: A-2333
Ország: AT
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 932400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 18 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biomedica Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ganz utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5280000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 19 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: St. Jude Medical Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1524000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 20 Elnevezés: Egyenes graftok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19496 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 21 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biomedica Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ganz utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 22 Elnevezés: 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Biomedica Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ganz utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 23 Elnevezés: Valsalva tasakot formáló graftok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 19496 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (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 vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) St Jude Medical Kft
1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 41.
Adószám: 13032229-2-43
Ajánlattevő az alábbi részekre tett ajánlatot: 1;2;4;5;9;11;13;15;16;18;19;21
2) Biotronik Hungária Kft
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12 I. em. Hegyvidék Bevásárló Központ
Adószám: 10661644-2-43
Ajánlattevő az alábbi részekre tett ajánlatot: 1;2;3;5;6;8;12
3)
Twinmed Orvosi Rendszerek Kft
1096 Budapest, Sobieski J. u. 16 fszt Ü/12
Adószám:12342697-2-43
Közös ajánlattevő: Twincardio Orvosi Rendszerek Kft
1094 Budapest, Balázs Béla u. 34 fszt.
Adószám: 25921652-2-43
Közös ajánlattevő az alábbi részekre tett ajánlatot:7;11;14;16;21 és 22
4) Mac's Medical Handels GmbH
Schützenweg 22, A-2333, Leopoldsdorf
Adószám: ATU39083807
Ajánlattevő az alábbi részre tett ajánlatot: 17 rész
5) Biomedica Hungária Kft
1027 Budapest, Ganz utca 16
Adószám: 10658415-2-41
Ajánlattevő az alábbi részekre tett ajánlatot: 16;18;19;21;22
6) ReplantMed Kft
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35
Adószám: 24662064-2-43
Ajánlattevő az alábbi részekre tett ajánlatokat: 2;5;7;10 részek
7)Medtronic Hungária Kft

1113 Budapest, Bocskai út 134-146
Adószám: 12070907-2-43
Ajánlattevő a 2; 4; 5 és 13 részekre tett ajánlatot.
Az eljárás az alábbi részek tekintetében eredménytelen: 20 és 23
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel a vonatkozó rész
tekintetében nem nyújtottak be 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): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a
jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési
eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától
számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl
kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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)

HM Védelemgazdasági Hivatal (11059/2018)
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: HM Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK03174
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12365226
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 12365128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
x 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: Gyorsintézkedések: Kármentesítések tervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90700000-4

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési keretmegállapodás/ Gyorsintézkedések: Kármentesítések tervezése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 157480316 (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: Tervezési keretmegállapodás/ Gyorsintézkedések: Kármentesítések tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal, 1135 Budapest Lehel utca 35-37, I. épület 921. számú iroda
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
: „Gyorsintézkedések: Kármentesítések tervezése”, tervezési keretmegállapodás alapján 2018., 2019., 2020.
és 2021. évekre, mindösszesen nettó 157.480.316 HUF keretösszegben, az alábbi éves megbontásban:
2018. év: nettó 39.370.079 HUF
2019. év: nettó 39.370.079 HUF
2020. év: nettó 39.370.079 HUF
2021. év: nettó 39.370.079 HUF
Elvégzendő feladatok általánosságban:
A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) részét képező Országos Környezeti Kármentesítési Program
(OKKP) Honvédelmi Alprogram célja, hogy a korábbi katonai használatból adódó, hátrahagyott tartós
környezetszennyeződések károsító, veszélyeztető hatását megszüntesse, illetve a keletkezett szennyezést
felszámolja, a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása érdekében.
A kármentesítések tervezése keretében végrehajtásra tervezett főbb feladatok:
• a szennyezéssel érintett területeken tényfeltárás, tényfeltárási záródokumentáció készítése,
• műszaki beavatkozási tervdokumentáció és a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk elkészítése,
• bontási és egyéb a szennyezések kiterjedése okán indokolt és szükséges tervek készítése,
• egyéb, egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttér anyagok, vizsgálati összefoglalók készítése,
• hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása,
• megvalósíthatósági tanulmány, valamint költség-haszon elemzés elkészítése, és az Irányító Hatósággal
történő minőségbiztosítása,
• illetve eseti mintavételezés lefolytatása, a minták laborba történő szállítása, laborálása és kiértékelése,
arról jelentés összeállítása.
A tervekhez Ajánlattevő által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok, szükség szerinti
helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is az Ajánlattevő feladata.
Feladatok részletezése:
- Adatgyűjtés, egyeztetés, tervek áttekintése, helyszín felmérése
- Tényfeltárás elvégzése (a lehetséges talaj- és talajvíz-szennyeződés detektálása, lehatárolása)
- A szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében megfelelő talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas
fúráspontok kialakítása

- Tényfeltáró záródokumentáció készítéséhez megalapozó talaj- és talajvízvizsgálatok elvégzése a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján
- Tulajdoni lapok és birtokhatár sarokpontok beszerzése
- Tényfeltárási záródokumentáció összeállítása
- Műszaki beavatkozási tervhez kiegészítő, pontosító vizsgálatok elvégzése
- Műszaki beavatkozás terv készítése ("D" kármentesítési határérték feletti szennyezés esetén)
- Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése
- Tervdokumentáció(k) hatóság általi jóváhagyatása, engedély(ek) beszerzése
- Épületbontási terv készítése, szükség szerinti engedélyeztetése
- Tartálybontási terv készítése, szükség szerinti engedélyeztetése
- Fakivágási engedélyezési terv készítése, engedélyeztetése
- Egyeztetéseken történő részvétel, egyeztetési jegyzőkönyv és emlékeztető készítése
- Megvalósíthatósági tanulmány (MT) készítése (KEHOP-3.3.0 konstrukció)
- Költség-haszon elemzés (CBA) készítése (KEHOP-3.3.0 konstrukció)
- Az MT és a CBA Irányító Hatóságnál történő minőségbiztosíttatása, rendelkezésre állással
- Mintavételi fúratok (megfelelő talaj- és talajvíz-mintavételre alkalmas fúráspontok) létesítése
-Akkreditált talajmintavétel
-Akkreditált talajvíz-mintavétel
-Talaj- és talajvízminták laborálása (TPH, BTEX, általános vízkémia, stb.)
-Laborvizsgálati eredmények kiértékelése, javaslattétel a beavatkozásra
Elkészítendő tervdokumentációk:
-Engedélyezési tervdokumentációk: a hatósági eljárásnak megfelelő pld. számban, papír alapon + további 2
pld. papír alapon + 1 pld. CD-n.
-Tervdokumentációk, megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés végleges változata: 4 pld.
papír alapon, 1 pld. CD-n.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KKD) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Felhívás III.1.3. M2.) alkalmassági követelmény szerinti 1 fő szakember többlet szakmai gyakorlati idő mértéke (hónapok száma) 20
2 Felhívás III.1.3. M3.) alkalmassági követelmény szerinti 1 fő szakember - többlet szakmai
gyakorlati idő mértéke (hónapok száma) 20
3 Felhívás III.1.3. M4.) alkalmassági követelmény szerinti 1 fő szakember - többlet szakmai
gyakorlati idő mértéke (hónapok száma) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
--IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 212 - 440470
(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: Tervezési keretmegállapodás/ Gyorsintézkedések:
Kármentesítések tervezése
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:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RexTerra Kft.( R-F HM Konzorcium vezető tag )
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty u. 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: szilagyi.csaba@rexterra.hu
Telefon: +36 309613087
Internetcím(ek): (URL) --Fax: +36 77999652
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: FTR 2000 Kft. (R-F HM Konzorcium tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond u. 1.
Város: Páty
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2071

Ország: HU
E-mail: flanek@ftr2000.hu
Telefon: +36 304883873
Internetcím(ek): (URL) --Fax: +36 13910282
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 157480316
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 157480316
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: RexTerra Kft. :
- laborvizsgálatok, szakmai irányítás
FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. :
- akkreditált laboratóriumi vizsgálatok elvégzése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
beszerzés azonosító: 9-007/VGH/KBT/762/2017
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát:
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
RexTerra Kft. adószáma: 12505715-2-03
FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. adószáma: 12807244-2-13
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban:
Ajánlattevő neve:BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Ajánlattevő címe: 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.
Ajánlattevő adószáma: 11753795-2-10
Ajánlattevő neve:ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Ajánlattevő címe: 1095 Budapest, Soroksári út 164.
Ajánlattevő adószáma:11969567-2-43
Közös Ajánlattevők neve: Geo-Bio 2017 Konzorcium
Ajánlattevő neve (vezető tag): GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kft.
Ajánlattevő címe (vezető tag):1089 Budapest, Bíró Lajos u. 51
Ajánlattevő adószáma (vezető tag): 10499449-2-42
Ajánlattevő neve (tag): BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft.
Ajánlattevő címe (tag): 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41
Ajánlattevő adószáma(tag): 10524046-2-42
Ajánlattevő neve: Plánum ’97 Kft.
Ajánlattevő címe: 4032 Debrecen, Füredi u. 76.
Ajánlattevő adószáma: 12556649-2-09
Közös Ajánlattevők neve:R-F HM Konzorcium
Ajánlattevő neve (vezető tag): RexTerra Kft.
Ajánlattevő címe (vezető tag)::6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u. 5.

Ajánlattevő adószáma (vezető tag):12505715-2-03
Ajánlattevő neve (tag): FTR 2000 Kft.
Ajánlattevő címe (tag): 2071 Páty, Móricz Zsigmond u. 1.
Ajánlattevő adószáma (tag): 12807244-2-13
Közös Ajánlattevők neve:Perfektum Mérnöki Kft. - Perfektum Projekt Kft- GEOSAN Kft. közös
ajánlattevők
Ajánlattevő neve (vezető tag):Perfektum Mérnöki Kft.
Ajánlattevő címe (vezető tag):1036 Budapest Perc utca 2.
Ajánlattevő adószáma (vezető tag)::25424959-2-41
Ajánlattevő neve (tag 1):Perfektum Projekt Kft.
Ajánlattevő címe (tag 1):1036 Budapest Perc utca 2.
Ajánlattevő adószáma (tag 1):14592111-2-41
Ajánlattevő neve (tag 2) GEOSAN Kft.
Ajánlattevő címe (tag 2):1112 Budapest, Olt u. 31/A
Ajánlattevő adószáma (tag 2):12159613-2-43
Ajánlattevő neve:ENVIRO-MASTER Környezetmérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
Ajánlattevő címe:1094 Budapest, Tompa u. 7.
Ajánlattevő adószáma: 14378249-2-43
Ajánlattevő neve: Global Terv Kft
Ajánlattevő címe: 1135 Budapest, Szegedi út 37-39
Ajánlattevő adószáma: 14541744-2-41
Közös Ajánlattevők neve:KELET-ÚT Kft. és ÖKOPROJECT EGER Kft. közös ajánlattevők (képviseli:
KELET -ÚT Kft.)
Ajánlattevő neve (vezető tag): KELET-ÚT Kft.
Ajánlattevő címe (vezető tag):4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14
Adószáma (vezető tag):11896447-2-15
Ajánlattevő neve (tag): ÖKOPROJECT EGER Kft.
Ajánlattevő címe (tag):3300 Eger, Szvorényi út 10
Adószáma (tag):12515886-2-10
Közös Ajánlattevők neve:NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság és AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve (vezető tag): NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe (vezető tag):1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
Ajánlattevő adószáma (vezető tag):12089761-2-43
Ajánlattevő neve (tag): AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt
Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe (tag): 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2.
Ajánlattevő adószáma (tag): 1245609-2-13
Ajánlattevő neve:GOLDER Associates (Magyarország) Zrt.
Ajánlattevő címe:1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
Ajánlattevő adószáma:11706559-2-41
Ajánlattevő neve: VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.
Ajánlattevő címe:9025 Győr, Bálint Mihály u. 100
Ajánlattevő adószáma: 10532328-2-08
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a
szempontok megnevezését:
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:
2018/06/28 (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)

Károli Gáspár Református Egyetem (11020/2018)
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: Károli Gáspár Református Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK23583
Postai cím: Kálvin tér 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Popovics Géza
Telefon: +36 12351080
E-mail: popovics.geza@kre.hu
Fax: +36 12351085
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kre.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kre.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyházi belső jogi személy
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: A Károli Gáspár Református Egyetem épületeinek takarítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

90910000-9

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Károli Gáspár Református Egyetem épületeinek takarítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Károli Gáspár Református Egyetem épületeinek takarítása, 1. részajánlati kör
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Bp, Kálvin tér 9.
1091 Bp, Kálvin tér 7.
1146 Bp, Dózsa György út 25.
1088 Bp, Reviczky u. 4.
1116 Bp, Temesvár u. 18.
1037 Bp, Bécsi u. 324.
1085 Bp, Horánszky u. 26.
1091 Bp, Ráday u. 28.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az alábbi épületeinek takarítására kér ajánlatot:
1091 Budapest, Kálvin tér 9. Rektori Hivatal 547 m2
1091 Budapest, Kálvin tér 7/A. Gazdasági igazgatóság 648 m2
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. Oktatási épület 5.279 m2
1088 Budapest, Reviczky u. 4. Oktatási épület 4.072 m2
1116 Budapest, Temesvár u. 18. Kollégium 3.20 m2
1037 Budapest, Bécsi u. 324. Oktatási épület 3.272 m2
1085 Budapest, Horánszky utca 26. Kollégium 2.470 m2
1091 Budapest, Ráday utca 28. Oktatási épület 1.424 m2
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Összesen: 20.732 m2
Az elvégzendő takarítási feladatok az alábbiak:
Közlekedők, folyosók, lépcsők: Ezek a területek jellemzően kő, járólap illetve linóleum burkolattal
rendelkeznek. A lépcsők csúszásmentes kő, vagy műanyag borításúak. A fal felületek
lambériázottak, illetve festettek. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt
címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül
elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell
szellőztetni.
A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat,
akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell
távolítani.
Oktatási helyiségek, tornatermek, könyvtárak: A padozatok burkolata jellemzően laminált lap,
parketta, linóleum, PVC, illetve szőnyegpadló. A falfelületek lambériázottak, illetve festettek. A

padozaton és a berendezési tárgyakon nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke,
valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül
elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell
szellőztetni. A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni
szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A
pókhálókat el kell távolítani.
Irodák, tárgyalók: Az irodák padozata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum, PVC, illetve
szőnyegpadló. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint
kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A
helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. Az irodákban elhelyezett szemétgyűjtő edények
ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! A pókhálókat el kell távolítani!
WC-k, mosdók, zuhanyzók: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet
darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.
A vizesblokkok töltőanyagai (WC papír, kéztörlő papír, kézmosószerek, egészségügyi tasakok,
illatosítók) nem fogyhatnak le. A szanitereken és csaptelepeken a víz- és húgykőképződést meg kell
akadályozni, azok tisztántartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell
biztosítani! A szemétgyűjtő/egészségügyi edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint
üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. A felületek fertőtlenítéséről rendszeresen
gondoskodni kell.
Konyhák, étkezők: A helyiségek padozata járólapokkal vagy PVC-vel fedett. A padozaton nem lehet
darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.
A mosogatókon és csaptelepeken a vízkőképződést meg kell akadályozni, azok tisztántartásáról
gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő edények ürítését
munkanapokon naponta biztosítani kell! Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A
helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A pókhálókat el kell távolítani!
Lakószobák: Ezeket a helyiségeket csak évente egyszer a nagytakarítás keretében kell kitakarítani.
Évente egyszer nagytakarítás és munkaidőben ügyeletes takarító jelenléte
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A takarítás - irányítási tevékenységet végző szakmai vezető takarítás irányítási gyakorlatának időtartama [hónap] 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Takarítási feladatok 1. részajánlati kör opcionális tétel várhatóan 2019.
szeptember hótól
1088 Budapest, Reviczky u. 6. - Múzeum utca 17. Oktatási épület 7.700 m2
Az elvégzendő takarítási feladatok az alábbiak:
Közlekedők, folyosók, lépcsők: Ezek a területek jellemzően kő, járólap burkolattal
rendelkeznek. A lépcsők csúszásmentes kő borításúak. A fal felületek lambériázottak, illetve
festettek. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint
kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett
falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell
szellőztetni.
A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges
azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A
pókhálókat el kell távolítani.
Oktatási helyiségek, tornatermek, könyvtárak: A padozatok burkolata jellemzően laminált lap,
parketta, illetve szőnyegpadló. A falfelületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton és a
berendezési tárgyakon nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint
kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett
falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell
szellőztetni. A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni
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szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell
tartani. A pókhálókat el kell távolítani.
Irodák, tárgyalók: Az irodák padozata jellemzően laminált lap, parketta, illetve szőnyegpadló. A
padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék,

vagy egyéb szennyeződés. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket
naponta egyszer ki kell szellőztetni. Az irodákban elhelyezett szemétgyűjtő edények ürítését
munkanapokon naponta biztosítani kell! A pókhálókat el kell távolítani!
WC-k, mosdók, zuhanyzók: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet
darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb
szennyeződés.
A vizesblokkok töltőanyagai (WC papír, kéztörlő papír, kézmosószerek, egészségügyi tasakok,
illatosítók) nem fogyhatnak le. A szanitereken és csaptelepeken a víz- és húgykőképződést meg
kell akadályozni, azok tisztántartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell
biztosítani! A szemétgyűjtő/egészségügyi edények nem telítődhetnek maximumra, szükség
szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. A felületek fertőtlenítéséről
rendszeresen gondoskodni kell.
Konyhák, étkezők: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet darabos
szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.
A mosogatókon és csaptelepeken a vízkőképződést meg kell akadályozni, azok tisztántartásáról
gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő edények
ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! Minden vízszintes felületet pormentesen kell
tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A pókhálókat el kell távolítani!
Évente egyszer nagytakarítás és munkaidőben ügyeletes takarító jelenléte
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: A Károli Gáspár Református Egyetem épületeinek takarítása 2. részajánlati kör
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1042 Budapest, Viola u. 2-4.;
1042 Budapest, Viola u. 3-5.;
1042 Budapest, Hajnal u. 13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az alábbi épületeinek takarítására kér ajánlatot:
1042 Budapest, Viola u. 2-4. Oktatási épület 4.116 m2
1042 Budapest, Viola u. 3-5. Oktatási épület 1.175 m2
1042 Budapest, Hajnal u. 13. Kollégium 1.082 m2
Mindösszesen: 6.373 m2
Az elvégzendő takarítási feladatok az alábbiak:
Közlekedők, folyosók, lépcsők: Ezek a területek jellemzően kő, járólap illetve linóleum burkolattal
rendelkeznek. A lépcsők csúszásmentes kő, vagy műanyag borításúak. A fal felületek
lambériázottak, illetve festettek. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt
címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül
elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell
szellőztetni.
A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat,
akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell
távolítani.
Oktatási helyiségek, tornatermek, könyvtárak: A padozatok burkolata jellemzően laminált lap,
parketta, linóleum, PVC, illetve szőnyegpadló. A falfelületek lambériázottak, illetve festettek. A
padozaton és a berendezési tárgyakon nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke,
valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül
elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell
szellőztetni. A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni
szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A
pókhálókat el kell távolítani.
Irodák, tárgyalók: Az irodák padozata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum, PVC, illetve
szőnyegpadló. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint
kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A

helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. Az irodákban elhelyezett szemétgyűjtő edények
ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! A pókhálókat el kell távolítani!
WC-k, mosdók, zuhanyzók: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet
darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.
A vizesblokkok töltőanyagai (WC papír, kéztörlő papír, kézmosószerek, egészségügyi tasakok,
illatosítók) nem fogyhatnak le. A szanitereken és csaptelepeken a víz- és húgykőképződést meg kell
akadályozni, azok tisztántartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell
biztosítani! A szemétgyűjtő/egészségügyi edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint
üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. A felületek fertőtlenítéséről rendszeresen
gondoskodni kell.
Konyhák, étkezők: A helyiségek padozata járólapokkal vagy PVC-vel fedett. A padozaton nem lehet
darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.
A mosogatókon és csaptelepeken a vízkőképződést meg kell akadályozni, azok tisztántartásáról
gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő edények ürítését
munkanapokon naponta biztosítani kell! Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A
helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A pókhálókat el kell távolítani!
Lakószobák: Ezeket a helyiségeket csak évente egyszer a nagytakarítás keretében kell kitakarítani.
Évente egyszer nagytakarítás és munkaidőben ügyeletes takarító jelenléte
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A takarítás - irányítási tevékenységet végző szakmai vezető takarítás irányítási gyakorlatának időtartama [hónap] 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Takarítási feladatok 2. részajánlati kör opcionális tétel várhatóan 2019.
február hótól:
1042 Budapest, Árpád út 161-163. Oktatási épület 1.600 m2
Az elvégzendő takarítási feladatok az alábbiak:
Közlekedők, folyosók, lépcsők: Ezek a területek jellemzően kő, járólap burkolattal
rendelkeznek. A lépcsők csúszásmentes kő borításúak. A fal felületek lambériázottak, illetve
festettek. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint
kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett
falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell
szellőztetni.
A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges
azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A
pókhálókat el kell távolítani.
Oktatási helyiségek, tornatermek, könyvtárak: A padozatok burkolata jellemzően laminált lap,
parketta, illetve szőnyegpadló. A falfelületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton és a
berendezési tárgyakon nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint
kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett
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falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell
szellőztetni. A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni
szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell
tartani. A pókhálókat el kell távolítani.
Irodák, tárgyalók: Az irodák padozata jellemzően laminált lap, parketta, illetve szőnyegpadló. A
padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék,
vagy egyéb szennyeződés. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket
naponta egyszer ki kell szellőztetni. Az irodákban elhelyezett szemétgyűjtő edények ürítését
munkanapokon naponta biztosítani kell! A pókhálókat el kell távolítani!
WC-k, mosdók, zuhanyzók: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet
darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb
szennyeződés.
A vizesblokkok töltőanyagai (WC papír, kéztörlő papír, kézmosószerek, egészségügyi tasakok,
illatosítók) nem fogyhatnak le. A szanitereken és csaptelepeken a víz- és húgykőképződést meg
kell akadályozni, azok tisztántartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell

biztosítani! A szemétgyűjtő/egészségügyi edények nem telítődhetnek maximumra, szükség
szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. A felületek fertőtlenítéséről
rendszeresen gondoskodni kell.
Konyhák, étkezők: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet darabos
szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A
mosogatókon és csaptelepeken a vízkőképződést meg kell akadályozni, azok tisztántartásáról
gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő edények
ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! Minden vízszintes felületet pormentesen kell
tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A pókhálókat el kell távolítani!
Évente egyszer nagytakarítás és munkaidőben ügyeletes takarító jelenléte
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 072 - 159891
(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: Vállalkozási szerződés: A Károli Gáspár Református
Egyetem épületeinek takarítása, 1. részajánlati kör
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5665 (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 vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés: A Károli Gáspár Református
Egyetem épületeinek takarítása, 2. részajánlati kör
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5665 (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 vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (1) bekezdésére hivatkozással az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
döntött az eljárás erdeménytelenségének megállapításáról közbeszerzés mindkét részajánlati
körében, mert minden ajánlat ajánlati ára meghaladja a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően
igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet (az 1. részajánlati körben nettó 52 000 000 Ft/év, a 2.
részajánlati körben nettó 18 000 000 Ft/év) összegét, ezért az eljárás mindkét részajánlati körben a
Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjának jogcímén eredménytelen.
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 Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (10996/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baka István Péter
Telefon: +36 14329000
E-mail: Baka.Istvan.Peter@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://uni-nke.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://uni-nke.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
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdai szolgáltatás biztosítása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú
projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79820000-8

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyomdai szolgáltatás biztosítása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 276489678 (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: Nyomdai szolgáltatás biztosítása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú
projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79820000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyomdai szolgáltatás biztosítása az ajánlatkérő részére, amely könyvek és brossúrák, valamint a projekthez
kapcsolódó egyéb nyomdai termékek megrendelését jelenti az alábbi főbb típusok szerint:
Jegyzetek, könyvek:
a) brossúra
b) jegyzet
c) kismonográfia
d) nagymonográfia
e) tankönyv
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jegyzetek és könyvek tekintetében hozzávetőlegesen 3879,8 ív előállításával
kalkulált. A termékek csomagolása és szállítása a nyertes ajánlattevő feladata, melynek részleteit a
szerződés tervezete tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési tárgya
szerinti szolgáltatások a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást
megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű projekt keretében kerülnek elszámolásra. A keretszerződés
keretösszege: nettó 276.489.678 forint. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg legalább 70 -áig %-áig
lehívási kötelezettséget vállal, de e fölött vagy a keretösszegen felül kifizetést nem teljesít.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást
megalapozó közszolgálat-fejlesztés”

II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 002 - 001712
(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: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: Ujvari.Edina@patria.hu
Telefon: 06 14643306
Internetcím(ek): (URL) http://patria.hu/
Fax: 06 14643306
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 228227559
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 276489678
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.) Ajánlattevő neve: Pátria Nyomda Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
Adószáma: 10728350-2-43
2.) Ajánlattevő neve: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth utca 10-12.
Adószáma: 11048572-2-04
3.) Ajánlattevő neve: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Adószáma: 10897706-2-42
4.) Ajánlattevő neve: Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonpro#t Kft.
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 32.
Adószáma: 22260343-2-15
5.) Ajánlattevő neve: OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 37/A.
Adószáma: 10393367-2-19
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Pátria Nyomda Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
Adószáma: 10728350-2-43
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. §-ban
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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)

Pécsi Tudományegyetem (11198/2018)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weiszenburger Vivien
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közpoti költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás és egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők karbantartására és eseti hibajavítására a Pécsi
Tudományegyetem részére
Hivatkozási szám: 120/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50000000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Légkezelők karbantartása és eseti hibajavítása a Gyermekgyógyászati Klinika, Klinikai
Központ, Ideggyógyászati, Rehabilitációs és a Fogászati Klinika telephelyein 15 960 000 HUF
keretösszeg erejéig
2. rész: Légkezelők Karbantartása és eseti hibajavítása a PTE Janus Pannonius Klinikai Tömb,
Szívgyógyászati Klinika telephelyein 39 900 000 HUF keretösszeg erejéig
3. rész: Légkezelők Karbantartása és eseti hibajavítása a PTE Szentágothai Kutatóközpont
telephelyén 18 240 000 HUF keretösszeg erejéig
4. rész: Légkezelők Karbantartása és eseti hibajavítása a PTE Kaposvár Képzési Központ és Kollégium
telephelyén 5 700 000 HUF keretösszeg erejéig
5. rész: Légkezelők Karbantartása és eseti hibajavítása a PTE Szekszárd Oktatási épület telephelyén
2 280 000 HUF keretösszeg erejéig
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 82 080 000 (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 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: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők karbantartására és eseti hibajavítására a
Gyermekgyógyászati Klinika, Klinikai Központ, Ideggyógyászati, Rehabilitációs és a Fogászati Klinika
telephelyein
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7623 Pécs, József A. u. 7. 7622 Pécs, Rákóczi u. 2.,
7623
Rét u.2., 7621 Pécs, Dischka Gy. u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási keretszerződés a Pécsi Tudományegyetem területén lévő 1. rész szerinti 14 db
légkezelő karbantartására és eseti hibajavítására a Gyermekgyógyászati Klinika, Klinikai Központ,
Rehabilitációs Klinika, Fogászati Klinika telephelyein a keretösszeg erejéig. A keretösszeg
megegyezik a becsült értékkel. A közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában meghatározott
részletes feltételek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (hónapokban) 2
2 Kiszállási idő (egész órában) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
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:
Értékelési szempontok:
I. Nettó ajánlati ár
I.1 Karbantartása nettó ajánlati ár (HUF/alkalom/gép) Súlyszám: 5
I.2 Eseti hibajavítás munkadíja (egész órában) Súlyszám:2
II. Jótállás min. 6 max. 12 hónap (munkára, anyagra, hónapokban) Súlyszám: 2
III. Kiszállási idő min. 3 óra max 24 óra (egész órában) Súlyszám: 1
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők karbantartására és eseti hibajavítására a PTE Janus
Pannonius Klinikai Tömb, Szívgyógyászati Klinika telephelyein
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Ifjúság u. 13
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási keretszerződés a Pécsi Tudományegyetem területén lévő 2. rész szerinti 35 db
légkezelő karbantartására és eseti hibajavítására a PTE Janus Pannonius Klinikai Tömb,
Szívgyógyászati Klinika telephelyein a keretösszeg erejéig, a közbeszerzési dokumentáció műszaki
leírásában meghatározott részletes feltételek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (hónapokban) 2
2 Kiszállás (egész órában) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
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:
Értékelési szempontok:
I. Nettó ajánlati ár
I.1 Karbantartása nettó ajánlati ár (HUF/alkalom/gép) Súlyszám: 5
I.2 Eseti hibajavítás munkadíja (egész órában) Súlyszám:2
II. Jótállás min. 6 max. 12 hónap (munkára, anyagra, hónapokban) Súlyszám: 2
III. Kiszállási idő min. 3 óra max 24 óra (egész órában) Súlyszám: 1
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők Karbantartására és eseti hibajavítására a PTE
Szentágothai Kutatóközpont telephelyén
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Ifjúság u. 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási keretszerződés a Pécsi Tudományegyetem területén lévő 3. rész szerinti 16 db
légkezelő karbantartására és eseti hibajavítására a PTE Szentágothati Kutatóközpont telephelyén a
keretösszeg erejéig. A keretösszeg megegyezik a becsült értékkel. A közbeszerzési dokumentáció
műszaki leírásában meghatározott részletes feltételek szerint.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (hónapokban) 2
2 Kiszállási idő (egész órában) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
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:
Értékelési szempontok:
I. Nettó ajánlati ár
I.1 Karbantartása nettó ajánlati ár (HUF/alkalom/gép) Súlyszám: 5
I.2 Eseti hibajavítás munkadíja (egész órában) Súlyszám:2
II. Jótállás min. 6 max 12 hónap (munkára, anyagra, hónapokban) Súlyszám: 2
III. Kiszállási idő min. 3 óra max 24 óra (egész órában) Súlyszám: 1
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők Karbantartására és eseti hibajavítására a PTE Kaposvár
Képzési Központ és Kollégium telephelyén
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/B
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási keretszerződés a Pécsi Tudományegyetem területén lévő 4. rész szerinti 5 db légkezelő
karbantartására és eseti hibajavítására a PTE Kaposvár Képzési Központ és Kollégium telephelyén a
keretösszeg erejéig. A keretösszeg megegyezik a becsült értékkel. A közbeszerzési dokumentáció
műszaki leírásában meghatározott részletes feltételek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (hónapokban) 2
2 Kiszállási idő (egész órában) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
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:
Nettó ajánlati ár
I.1 Karbantartása nettó ajánlati ár (HUF/alkalom/gép) Súlyszám: 5
I.2 Eseti hibajavítás munkadíja (egész órában) Súlyszám:2
II. Jótállás min. 6 max. 12 hónap (munkára, anyagra, hónapokban) Súlyszám: 2
III. Kiszállási idő min. 3 óra max 24 óra (egész órában) Súlyszám: 1
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők Karbantartására és eseti hibajavítására a PTE
Szekszárd Oktatási épület telephelyén
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási keretszerződés a Pécsi Tudományegyetem területén lévő 5. rész szerinti 2 db légkezelő
karbantartására és eseti hibajavítására a PTE Szekszárd Oktatási épület telephelyén a keretösszeg
erejéig. A keretösszeg megegyezik a becsült értékkel. A közbeszerzési dokumentáció műszaki
leírásában meghatározott részletes feltételek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (hónapokban) 2
2 Kiszállási idő (egész órában) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
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:
Értékelési szempontok:
I. Nettó ajánlati ár
I.1 Karbantartása nettó ajánlati ár (HUF/alkalom/gép) Súlyszám: 5
I.2 Eseti hibajavítás munkadíja (egész órában) Súlyszám:2
II. Jótállás min. 6 max 12 hónap (munkára, anyagra, hónapokban) Súlyszám: 2
III. Kiszállási idő min. 3 óra max 24 óra (egész órában) Súlyszám: 1
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
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 003 - 003258
(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: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők karbantartására
és eseti hibajavítására a Gyermekgyógyászati Klinika, Klinikai Központ, Ideggyógyászati, Rehabilitációs és a
Fogászati Klinika telephelyein
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:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Klimatrio-szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Légszeszgyár u. 40.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
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: 15 960 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 960 000
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
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Légkezelők
karbantartása és eseti hibajavítása
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők karbantartására
és eseti hibajavítására a PTE Janus Pannonius Klinikai Tömb, Szívgyógyászati Klinika telephelyein
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:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Klimatrio-szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Légszeszgyár u. 40.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
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: 39 900 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39 900 000
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
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Légkezelők
karbantartása és eseti hibajavítása
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők Karbantartására
és eseti hibajavítására a PTE Szentágothai Kutatóközpont telephelyén
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:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GLT DELTA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás király u. 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: GLT Szigetvár
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás Király u. 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
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: 18 240 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18 240 000
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. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők Karbantartására
és eseti hibajavítására a PTE Kaposvár Képzési Központ és Kollégium telephelyén
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:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GLT DELTA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás király u. 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: GLT Szigetvár
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás Király u. 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
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: 5 700 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 700 000
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. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés légkezelők Karbantartására
és eseti hibajavítására a PTE Szekszárd Oktatási épület telephelyén
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:
2018/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GLT DELTA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás király u. 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: GLT Szigetvár
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás Király u. 65.
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
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: 2 280 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 280 000

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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánalti rész:
ajánlattevők:
GLT DELTA KFT. és GLT Szigetvár Kft. közös ajánlattevők
Címe: 2030 Érd, Mátyás király u. 65.
Adószáma: 10605046-2-13, 12462984-2-13.
Klimatrió-szerviz Kft.
Címe: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 40.
Adószáma: 12520433-0-02
B+N Referencia Zrt.
Címe: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
Adószáma: 23480874-2-05
2. Ajánalti rész:
ajánlattevők:
GLT DELTA KFT. és GLT Szigetvár Kft. közös ajánlattevők
Címe: 2030 Érd, Mátyás király u. 65.,
Adószáma: 10605046-2-13, 12462984-2-13.
Klimatrió-szerviz Kft.
Címe: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 40.
Adószáma: 12520433-0-02
B+N Referencia Zrt.
Címe: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
Adószáma: 23480874-2-05
3. Ajánalti rész:
ajánlattevők:
GLT DELTA KFT. és GLT Szigetvár Kft. közös ajánlattevők
Címe: 2030 Érd, Mátyás király u. 65.
Adószáma: 10605046-2-13, 12462984-2-13.
B+N Referencia Zrt.
Címe: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
Adószáma: 23480874-2-05
4. Ajánalti rész:
ajánlattevők:
GLT DELTA KFT. és GLT Szigetvár Kft. közös ajánlattevők
Címe: 2030 Érd, Mátyás király u. 65.
Adószáma: 10605046-2-13, 12462984-2-13.
B+N Referencia Zrt.
Címe: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
Adószáma: 23480874-2-05
5. Ajánalti rész:
ajánlattevők:
GLT DELTA KFT. és GLT Szigetvár Kft. közös ajánlattevők
Címe: 2030 Érd, Mátyás király u. 65.

Adószáma: 10605046-2-13, 12462984-2-13.
B+N Referencia Zrt.
Címe: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
Adószáma: 23480874-2-05
Nyertes Ajánlattevő:
1., 2. Ajánlati rész:
Klimatrió-szerviz Kft.
Címe: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 40.
Adószáma: 12520433-0-02
3.,4.,5. Ajánlati rész:
GLT DELTA KFT. és GLT Szigetvár Kft. közös ajánlattevők
Címe: 2030 Érd, Mátyás király u. 65.
Adószáma: 10605046-2-13, 12462984-2-13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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.§-ban
foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (11010/2018)
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: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07144
Postai cím: Béla király tér 8.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mechlerné Letenyei Hédi
Telefon: +36 74504100
E-mail: kozbeszerzes@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szekszard.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szekszárd Megyei Jogú Város köztemetőinek üzemeltetése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

98371110-8

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szekszárd Megyei Jogú Város köztemetőinek üzemeltetése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 140000000 (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: Szekszárd Megyei Jogú Város köztemetőinek üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

98371110-8

További tárgyak:

98370000-7

Kiegészítő szójegyzék

98371111-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Újvárosi temető (Szekszárd, belterület 97/1 hrsz.) Alsóvárosi temető (Sz ekszárd, belterület 4294 hrsz.) - Szőlőhegyi temető (Sz ekszárd, zártkert
11647 hrsz. és 11652 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
SzMJV kizárólagos tulajdonában álló köztemetők hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetése
és fenntartása. Nyertes At feladata gondoskodni a közt. rendeltetésszerű használatához szükséges
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek
karbantartásáról, üzemeltetéséről, gondozásáról és szükség esetén azok felújításáról. az általa végzett
kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységtől számvitelileg elkülöníti a Tvt. 39. § m) pontjának
rendelkezése szerint
-biztosítani az eltemetés (sírhelynyitás) feltételeit -gondosk odik a közt.rendjének betartásáról, továbbá
betartja és betartatja a temetőkre és temetkezésre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat -tájék oztatja
a helyben szokásos módon a temetőlátogatókat az Önk. rendeletről és az egyéb irányadó szabályokról,
valamint saját honlapján elkülönített módon megjeleníti ezen információkat a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően vezeti és őrzi a nyilvántartó és sírbolthely könyvet, az eltemettetőnek,
a jogosult hatóságoknak betekintést enged, felvilágosítást nyújt -megállapítja a temetőlátogatók k
egyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, ezekről a temetőlátogatóknak írásos tájékoztatást nyújt
az Önk. rendeletben foglaltaknak megfelelően -gondosk odik a közt.-ben a kiszállított elhunytak átvételéről,
tárolásáról, átadásáról -meghatározza a temetési sz olgáltatás, illetve a közt.-ben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét ennek keretében az Önk.rend. szerint nyilvántartást vezet
a temetőkben végzett munkákról -biztosítja a r avatalozó, és technikai berendezései, és a közt. egyéb
létesítményeinek üzemeltetését, karbantartását, javítását, tisztán illetőleg üzemképes állapotban tartását,
előírt módon és gyakorisággal fertőtlenítését és legalább két évenként a helységek festését, meszelését üz emelteti és karbantartja a közt. nyilvános illemhelyeit -biztosítja a közt. infr astruktúrájának üzembenés karbantartását, üzemeltetésre átvételkor fennálló állapotát -foly amatosan biztosítja a közt. tisztán és
jó állapotban tartását -biztosítja a közt. n yitását és zárását Sorompók zavartalan üzembentartását, a
jogosult behajtást biztosítja -kijelöli a temetési hely eket -gondosk odni az ügyfélfogadásról ügyfélszolgálati
iroda, és a hozzá kapcsolódó irodai infrastruktúra fenntartásával Szekszárd közigazgatási területén a
szerződés teljes időtartama alatt, munkanapokon minimum 08:00 - 15:00 óra közötti nyitva tartással, és

a nap 24 órájában hívható ügyeleti telefon üzemeltetésével -honlap üz emeltetés, szabad sírhelyekre
vonatkozó adatok saját honlapon történő nyilvánosságának biztosítása, illetve üzemeltető saját honlapján,
valamint hirdetőtábláján a veszélyes, rossz állapotú síremlékek listájának közzététele -biztosítja az
emlékműv ek, díszsírhelyek gondozását tisztán tartását -jegyzőv el, vagy az általa kijelölt személlyel történt
egyeztetés és külön megbízás - finanszírozás alapján végzi a fák kivágását, fásítást és parkosítást -érték
esíti a temetői sír, sírbolt és urnahelyeket az Önk. rend. szerinti feltételek és díjszabás alapján -felügy
eletet gyakorló jegyző, vagy megbízottja részére az ellenőrzést és nyilvántartásba betekintést lehetővé
teszi, a parcella kialakítására, bezárására és nyitására igény szerint javaslatot készít, az arra vonatkozó
utasításokat betartja -tárgyév et megelőző év X.30. -ig költségeket tartalmazó javaslatot készít Ak részére a
vonatkozó jogszabályok szerint az Ak-t terhelő fejlesztési, beruházási kötelezettségek ajánlott ütemezésére
-tárgyév et megelőző év X.30.-ig költségeket tartalmazó tervet készít a vonatkozó jogszabályok alapján az
Ajánlatkérőt terhelő fenntartói feladatok, munkálatok ütemezésére -köztemetőn belüli, az elhun yt hűtésével,
a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének
és berendezés berendezésének igénybevétele kötelező Részletes feladatleírást a KD tartalm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megvalósításban közvetlenül résztvevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1
pontjában meghatározott szakember köztemető üzemeltetése során szerzett szakmai tapasztalata
10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) e) pontja alapján 5 évnél rövidebb
érvényességi idejű nem lehet. Ajánlati ár nettó HUF/hónap 1. részsz empont értékelése: fordított
arányosítás, a minőségi kritérium 1. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás, ahol az értékelés
legkedvezőbb szintje 60 hónap. Ponthatár: 1-100
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 056 - 123923

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szekszárd Megyei Jogú Város köztemetőinek üzemeltetés
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:
2018/06/20 (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: PANTEON Kegyeleti Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkony u. 1.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
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: 150000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjára figyelemmel nincs szerződéskötési moratórium.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbesz erzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám:
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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)

Újpesti Torna Egylet (11192/2018)
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: Újpesti Torna Egylet
Nemzeti azonosítószám: AK19983
Postai cím: Megyeri út 13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Móczár Anita
Telefon: +36 705446126
E-mail: moczar.anita@gmail.com
Fax: +36 12721272
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ute.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ute1885.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Sport Egyesület
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: UTE Jég- és Curling csarnok építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45210000-2

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zöldmezős beruházás, új gyakorló Jég- és Curling csarnok építése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: UTE Jég- és Curling csarnok 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: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1046 Budapest, Szilágyi utca 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Újpesti Torna Egylet által üzemeltetett Szilágyi utcai atlétikai sporttelepen kerül megépítésre meg az
új jég- és curling csarnok. Az épületegyüttes alapvetően két előregyártott szerkezetből álló hűtött csarnok
épületből és falazott szerkezetű fűtött épületből fog állni. A csarnokok talajon fekvő, alápincézetlenek,
ipari padlószerkezettel, az öltözőket épületek talajnedvesség elleni szigeteléssel ellátott, úsztatott
padlószerkezettel készülnek. Az oldalfalak vasbeton tartókon, hőszigetelt szendvicspanelek, a csarnokon
lapostető készülne PVC lemez szigetelésű, egyenes rétegrendű, míg az öltözőket magában foglalórész
vasbeton zárófödémein fordított rétegrendű, bitumenes lemez szigetelésű extenzív zöld- illetve helyenként
kavics leterhelésű lapostetők készülnek. A Jégcsarnok alapterülete 3962 m2, amely magában foglal egy
darab 2431 m2 nagyságú nemzetközi jégpályát, 10 darab öltözőt vizesblokkokkal, 1 db korcsolyaélezőt.
Az emeleten helyezkednének el az orvosi szoba, rekreációs helység, szertár, gpészeti helység és a
megközelítőleg 109 m2 nagyságú konditerem. A Curling csarnok alapterülete 1638 m2, mely magában
foglalja az 1180 m2 nagyságú játékteret, 2 db öltözőt vizesblokkokkal, nézőteret, valamint raktár és műhely
helységeket. A csarnokok nyílászárói 3 kamrás hőhídmentes alumínium profilrendszerrel készülnek.
A két jégsport csarnok kiszolgálásához összevont hűtőberendezés kerül kialakításra. A hűtőrendszer
központi elrendezésű, ammónia hűtőközegű egy fokozatú körfolyamatot megvalósító, kompakt egyedi
folyadékhűtő alapú hűtőberendezés lesz. A két létesítmény szerves egységben kerül megépítésre, teljes
gépészeti és elektromos rendszerrel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (hónap, minimum 24, maximum 48 hónap) 20
2 Előteljesítés vállalása (naptári nap, maximum 61 naptári nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 163510
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: UTE Jég- és Curling csarnok építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen. Az eljárás során egy ajánlatot
sem nyújtottak be.
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 18828592
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
foglaltaknak megfelelően.
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:
2018/06/28 (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)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (9246/2018)
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: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cseke Tibor
Telefon: +36 925 02109
E-mail: cseke@ ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 1. és 2.
konzultációs eljárás
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) Rövid meghatározás:
„Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 1. és 2. konzultációs eljárás
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 433936378 (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: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 1. konzultációs
eljárás - 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 277/10, 2746/3, 2732/14,
2746/4, 2746/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Zalaegerszeg, Berzsenyi út kerékpárút építése
Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. (Báthory u. - Sport u. közötti szakaszán) északi oldalán új kerékpárút
és gyalogjárda építése. A tervezett kerékpárút 281 fm hosszúságban és 2.75 m szélességben kerülne
kiépítésre aszfaltburkolattal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 1. konzultációs
eljárás - 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

45233140-2

NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 3492, 3491/4, 3521 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Zalaegerszeg, Arany J. utca - Mártírok útja közötti új átkötő út építése
Arany János u. - Mártírok útja között cca 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az
út déli oldalán új gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel
gyalogos sétány kialakítása a feladat. A beruházás keretében új közvilágítási hálózat kiépítésére,
növénytelepítésekre is sor kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 1. konzultációs
eljárás - 3. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, 0487/1, 6607/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Zalaegerszeg, Vorhota járdaépítés (Újhegyi úton)
Zalaegerszeg, Vorhota városrészben 500 m hosszúságban 1.5 m szélességű új járdaburkolat építése.
A teljes hosszon a meglévő nyílt vízelvezető árok helyén 60-as átmérőjű betoncsövekből új zárt
csapadékvízcsatorna épül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 1. konzultációs
eljárás - 4. rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 232/45, 543 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

4. rész: Zalaegerszeg, Gyimes utca parkoló III. ütem
A kivitelezés III. ütemeként a 0+000 - 0+128 km szelvényben 26 db parkoló és annak kiszolgáló útjának
felújítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 1. konzultációs
eljárás - 5. rész
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 543 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Zalaegerszeg, Gyimesi utca burkolat felújítása Köztársaság u. - Átalszegett u. között
Zalaegerszeg, Gyimesi utca burkolat felújítási munkái a Köztársaság u. - Átalszegett u. közötti szakaszon
0+000 - 0+370,12 km sz. között az átlag 4 m szélességű aszfaltburkolatú útburkolatra kiegyenlítő réteg
épÍtését követően, új kopóréteg húzása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 1. konzultációs
eljárás - 6. rész
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 5230 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Zalaegerszeg, Csilla utca felújítás
Zalaegerszeg, Csilla utcának Balatoni út - Hétvezér utca közötti szakaszon 0+000 - 0+465,03 km sz. között
az átlag 4 m szélességű aszfaltburkolatú útburkolatra kiegyenlítő réteg építését követően, új kopóréteg
húzása.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 25
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 2. konzultációs
eljárás - 1. rész
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 2725 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Zalaegerszeg, Sport utca aszfaltburkolat felújítás (III/1.)
A burkolat felújítási munka a Tesco áruház teher bejárójától a Z+D Áruház becsatlakozó útja közötti
szakaszon mintegy 360,5 fm hosszúságú útszakaszon érinti a 6 -7 m változó szélességű burkolatot. A
felújítás részét képezi a kétoldali kiemelt szegély, illetve „K” szegély átépítése, parkoló állások, járdaburkolat
felújítása. A felújítási munka keretében megoldani szükséges a 2172/21 hrsz.-ú ingatlan szennyvízbekötését
mintegy 10 m hosszúságú 150-es bekötővezeték építésével a meglévő aknából.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 2. konzultációs
eljárás - 2. rész
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 7271 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Zalaegerszeg, Andráshida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építés (III/5.)
A meglévő földút mintegy 135 fm hosszúságú meredek szakaszán 4 m szélességű szilárd burkolatú út
kiépítése a feladat. A munka részét képezi továbbá a meglévő nyílt árok továbbvezetése a Zala folyó
irányában az Andráshida út alatt új NA 600 beton áteresz építésével. Az útcsatlakozásban lévő rácsos

átereszt átépíteni és a járdaburkolatot hozzáigazítani szükséges. Az aszfaltszőnyegezési munkák elvégzését
követően kétoldali padka építendő 1 m szélességben szemcsés anyagból
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 2. konzultációs
eljárás - 3. rész
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, 6022, 0856, 0855, 6000/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Zalaegerszeg - Pózva, Vasút u. keleti szakasz felújítás (III/11.)
A burkolat felújítási munka a Vasút u. 23. sz. alatti ingatlan bejáratától a Vasút u. 40. számú ingatlan déli
telekhatáráig, mintegy 418,5 fm hosszúságban érinti a 4 m széles burkolatot.
A burkolaton mintegy 620 m2 nagyságú területen a teherbírási problémák végett teljes pályaszerkezet csere
szükséges. Átépítendő, illetve kiépítendő a nyugati oldalon a vízelvezetést biztosító „K” szegély, valamint
padka építendő 1 m szélességben szemcsés anyagból.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 2. konzultációs
eljárás - 4. rész
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 15327, 15373/1, 15237/8,
15237/7, 15237/9, 15111 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Zalaegerszeg- Ságod, Telekalja u. burkolatépítés (III/12.)

A burkolat felújítási munka a Telekalja utca teljes szakasza, valamint a Csapási út Ságodi úttól a Telekalja
utcai csatlakozásig, összesen mintegy 480 fm hosszúságú, 3-4 m változó szélességű burkolatot érint.
A vízelvezetés biztosítása érdekében a Telekalja utca két oldalán „K“ szegély épül, a Csapási utcában
egyoldali folyóka kerül kialakításra. A Csapási utca érintett járdaszakasza teljes hosszon felújításra kerül.
Az útburkolaton mintegy 1000 m2 nagyságú területen a teherbírási problémák végett teljes pályaszerkezet
csere szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 2. konzultációs
eljárás - 5. rész
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 2231/6 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Zalaegerszeg, Kossuth út tömbbelső parkoló burkolat felújítás (III/13.)
A Kossuth L- u. - Kosztolányi D. u. által határolt 2231/6 hrsz.-ú területen a meglévő párhuzamos beállású
parkolók bővítése és a burkolatok felújítási munkáinak elvégzése a feladat. A munkák során mintegy 18
db parkoló (ebből 2 db mozgássérült parkoló) kerül kialakításra a meglévő párhuzamos beállású parkoló
területén. A beavatkozási szakasz kezdete a korábban felújított szakasz illeszkedési slussza, vége az ív
utáni illeszkedési beton hossz-hézaga. A parkoló állások tervezett mérete: 2,5x5 m, kiszolgáló út szélessége
6,0 m.
Az átalakítás során 5 db víznyelőakna átépítése szükséges tisztítóaknává, továbbá 4 db új víznyelőakna
építése és annak bekötése szükséges a meglévő rendszerbe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 2. konzultációs
eljárás - 6. rész
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 1509, 1758/4, 1758/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Zalaegerszeg, Csörge u. felújítás (III/15.)
A burkolat felújítási munkái a Besenyő u. - Esze T. u. - Kutilapi u. közötti szakaszokon, mintegy 258 fm
hosszúságban érinti az átlagosan 4,0-4,5 m szélessége útburkolatot. A pályaszerkezet teherbírási problémái
végett az útburkolat felújítása remix technológia alkalmazásával valósul meg. A csapadékvizek jobb
elvezetésének biztosítása érdekében a felső részen 100 m hosszúságú K szegély építése szükséges, mely
a nyílt árokba kerül bekötésre. További szakaszokon a meglévő nyílt árok, profilozása, tisztítása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 2. konzultációs
eljárás - 7. rész
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 745/47, 745/31 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Zalaegerszeg, Csörge u. felújítás (III/15.)
A burkolat felújítási munkái a Besenyő u. - Esze T. u. - Kutilapi u. közötti szakaszokon, mintegy 258 fm
hosszúságban érinti az átlagosan 4,0-4,5 m szélessége útburkolatot. A pályaszerkezet teherbírási problémái
végett az útburkolat felújítása remix technológia alkalmazásával valósul meg. A csapadékvizek jobb
elvezetésének biztosítása érdekében a felső részen 100 m hosszúságú K szegély építése szükséges, mely
a nyílt árokba kerül bekötésre. További szakaszokon a meglévő nyílt árok, profilozása, tisztítása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt - Keretmegállapodás - 2. konzultációs
eljárás - 8. rész
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg belterület, 5417/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész: Zalaegerszeg, Csácsi út burkolat felújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt (III/25.)
A burkolat felújítási munkái a Balatoni u. csomóponttól a Domb utcai kereszteződésig, mintegy 400 fm
hosszúságban, átlagosan 6 m szélességű útburkolatot érint.
A tervezési területen a meglévő geometriai kötöttségekhez (meglévő burkolatszélesség, kapubejárók)
szükséges igazodni. A burkolaton mintegy 400 m2 nagyságú területen a teherbírási problémák végett
teljes pályaszerkezet csere szükséges. Az aszfalt szőnyegezési munkák elvégzését követően kétoldali
padka építendő 0,5-0,5 m szélességben szemcsés anyagból. A munkák részét képezi a kétoldali nyilt árok
tisztítása mintegy 620 m hosszon, valamint a meglévő átereszek zárt rendszer tisztítása kb. 182 m hosszon.
Építendő továbbá útpadka folyóka 84 m hosszon a járda mellett a buszmegálló mögötti szakaszon, valamint
a folyóka átkötése az útburkolat alatt 14 fm hosszon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítési vállalt időtartama (naptári nap, maximum 30 nap) 25
2 Többlet jótállási idő vállalása (hónap, maximum 12 hónap) 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 101 - 200322
(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: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt Keretmegállapodás - 1. konzultáció - Zalaegerszeg, Berzsenyi út kerékpárút építése vállalkozási 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:
2018/02/09 (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: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22419310
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22419310
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt Keretmegállapodás - 1. konzultáció - Zalaegerszeg, Arany J. utca - Mártírok útja közötti új átkötő út építése
vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/09 (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: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93063665
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93062865
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt
- Keretmegállapodás - 1. konzultáció - Zalaegerszeg, Vorhota járdaépítés (Újhegyi úton) vállalkozási
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:
2018/02/09 (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: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52768868
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52723268
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt
- Keretmegállapodás - 1. konzultáció - Zalaegerszeg, Gyimes utcai parkoló III. ütem vállalkozási 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:
2018/02/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (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: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15707646
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15704846
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt
- Keretmegállapodás - 1. konzultáció - Zalaegerszeg, Gyimesi utca burkolat felújítása Köztársaság u. Átalszegett u. között
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:
2018/02/09 (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: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17741062
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27741062
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt Keretmegállapodás - 1. konzultáció - Zalaegerszeg, Csilla utca felújítás vállalkozási 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:
2018/02/09 (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: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19391698
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19387048
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt
- Keretmegállapodás - 2. konzultáció - Zalaegerszeg, Sport utca aszfaltburkolat felújítás vállalkozási
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:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49890000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46690000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 8 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt
- Keretmegállapodás - 2. konzultáció - Zalaegerszeg, Andráshida u. - Gazdaság u. átkötő útszakasz építés
vállalkozási 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:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.

Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19348412
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19113412
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 9 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt
- Keretmegállapodás - 2. konzultáció - Zalaegerszeg - Pózva, Vasút u. keleti szakasz felújítás vállalkozási
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:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU

E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29962218
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29862218
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 10 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt
- Keretmegállapodás - 2. konzultáció - Zalaegerszeg- Ságod, Telekalja u. burkolatépítés vállalkozási
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:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670

A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25357370
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25311795
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 11 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt
- Keretmegállapodás - 2. konzultáció - Zalaegerszeg, Kossuth út tömbbelső parkoló burkolat felújítás
vállalkozási 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:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16272412

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16096812
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 12 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt Keretmegállapodás - 2. konzultáció - Zalaegerszeg, Csörge u. felújítás vállalkozási 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:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18711881
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18235881
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 13 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt Keretmegállapodás - 2. konzultáció -Zalaegerszeg, Hegyalja u. 59-65. tömbbelső lakóút és burkolat felújítás
vállalkozási 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:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 302371140
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22585900
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22585900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 14 Elnevezés: Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt
- Keretmegállapodás - 2. konzultáció - Zalaegerszeg, Csácsi út burkolat felújítás csapadékvíz elvezetéssel
együtt vállalkozási szerződés keret
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:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Horváth-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail: horep12@t-online.hu
Telefon: +36 302371140
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22001952
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22001952
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. Ajánlattevők neve, címe és adószáma (valamennyi rész esetében)
1. Horváth-Ép Kft. (H-8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) - Adószám: 10496934-2-20
II.) Alvállalkozásra vonatkozó információk
1. konzultáció:
Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét. Az
alvállalkozók tekintetében a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia a nyertes ajánlattevőnek.
2. konzultáció:
1-7. részek esetében:
- Egyes út-és közmű építési munkák - egyes tervezési munkák - - Pannonway Építő Kft. (H-8900
Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) - 13099581
8. rész esetében: 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:
2018/06/28 (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)

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság (11245/2018)
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: Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47962930
Postai cím: Csaba Utca 19
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univerzalbeszerzo.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000255602018/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000255602018/reszletek
(URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.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: Polielektrolit szállítása
Hivatkozási szám: EKR000255602018
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:
Univerzál Beszerző Kft. részére polielektrolit szállítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Polielektrolit beszerzése DRV Zrt. telephelyekre
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: HU2 A teljesítés fő helyszíne: A DRV Zrt. üzemeltetési területén a megrendelésekben
megadott telephelyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a műszaki leírásban részletesen meghatározott polielektrolit adásvételére és kapcsolódó
szolgáltatások elvégzésére.
Univerzál Beszerző Kft. részére szennyvíz iszap víztelenítéshez és iszapsűrítéshez adagolt polielektrolit
szállítása továbbá a vegyszer felhasználásával kapcsolatos adagolás és alkalmazástechnikai szolgáltatási
feladatok ellátása a DRV Zrt. működési területén, legfeljebb nettó 190.000.000 HUF keretösszeg erejéig.
Várható éves mennyiség: 84.969 kg
A termék paraméterei: Polielektrolit termék (szilárd: por-mikrogyöngy, illetve emulzió) az adott
technológiához és technikai paraméterekhez illeszkedő kivitelben
A terméket az üzemeltető igényeinek megfelelően kell szállítani, a teljes körű ügyintézést (megrendeléstől
a szállításon keresztül, a számlázásig, az összes megrendelőt érintő folyamatot) magyar nyelven kell
biztosítania a pályázat nyertesének.
Az egyes tételeket az eseti megrendelést követő 5 munkanapon belül kell kiszállítani.
A telephelyek vonatkozásában, a Műszaki leírásban meghatározott elvárt víztelenített/sűrített szennyvíziszap
szárazanyag tartalmat kell tartani. Minden telepre kell vegyszert megajánlani, de telepenként legfeljebb
1 vegyszer kerülhet megajánlásra iszap víztelenítéshez és/vagy 1 vegyszer iszapsűrítéshez. Minden
szennyvíztisztító telepre olyan halmazállapotú vegyszert kell ajánlani, mely az ott rendelkezésre álló műszaki
technikai feltételek felhasználásával üzemi körülmények között felhasználható.
Szolgáltatás: Eladó felhasználási telephelyenként - szükség esetén, az ajánlatkérő jelzésére
(bejelentésenként maximum két alkalommal kivéve havaria helyzetek) - ellenőrző kísérletet (pld.
Iszap flokkulációs próba stb.) végez, amelynek eredményeiről és az ez alapján tett adagolási és/vagy
alkalmazástechnikai javaslatairól Ajánlatkérőt írásban tájékoztatja.
Az ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez
szükséges engedélyekkel.
További részletes információ a Dokumentációban.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal
hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben
a keretösszeg még nem merült ki, és a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs
érvényes keretmegállapodás
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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: Polielektrolit beszerzése DMRV Zrt. telephelyekre
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: HU120,HU212,HU313 A teljesítés fő helyszíne: A DMRV Zrt. üzemeltetési területén a
megrendelésekben megadott telephelyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a műszaki leírásban részletesen meghatározott polielektrolit adásvételére és kapcsolódó
szolgáltatások elvégzésére.
Univerzál Beszerző Kft. részére szennyvíz iszap víztelenítéshez és iszapsűrítéshez adagolt polielektrolit
szállítása a DMRV Zrt. működési területén, legfeljebb nettó 139.040.000 HUF keretösszeg erejéig.
A termék paraméterei: Polielektrolit termék (szilárd: por-mikrogyöngy, illetve emulzió) az adott
technológiához és technikai paraméterekhez illeszkedő kivitelben
Várható éves mennyiség 60.413 kg
A terméket az üzemeltető igényeinek megfelelően kell szállítani, a teljes körű ügyintézést (megrendeléstől
a szállításon keresztül, a számlázásig, az összes megrendelőt érintő folyamatot) magyar nyelven kell
biztosítania a pályázat nyertesének.
Az egyes tételeket az eseti megrendelést követő 5 munkanapon belül kell kiszállítani.
A telephelyek vonatkozásában, a Műszaki leírásban meghatározott elvárt víztelenített/sűrített szennyvíziszap
szárazanyag tartalmat kell tartani. Minden telepre kell vegyszert megajánlani, de telepenként legfeljebb
1 vegyszer kerülhet megajánlásra iszap víztelenítéshez és/vagy 1 vegyszer iszapsűrítéshez. Minden
szennyvíztisztító telepre olyan halmazállapotú vegyszert kell ajánlani, mely az ott rendelkezésre álló műszaki
technikai feltételek felhasználásával üzemi körülmények között felhasználható.
Szolgáltatás: Eladó felhasználási telephelyenként - szükség esetén, az ajánlatkérő jelzésére
(bejelentésenként maximum két alkalommal kivéve havaria helyzetek) - ellenőrző kísérletet (pld.
Iszap flokkulációs próba stb.) végez, amelynek eredményeiről és az ez alapján tett adagolási és/vagy
alkalmazástechnikai javaslatairól Ajánlatkérőt írásban tájékoztatja.
Az ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez
szükséges engedélyekkel.
További részletes információ a Dokumentációban.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal
hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben
keretrösszeg még nem merült ki, és a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs
érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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: Polielektrolit beszerzése ÉDV Zrt. telephelyekre
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: HU21,HU22 A teljesítés fő helyszíne: Az ÉDV ZRt. üzemeltetési területén a
megrendelésekben megadott telephelyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a műszaki leírásban részletesen meghatározott polielektrolit adásvételére és kapcsolódó
szolgáltatások elvégzésére.
Univerzál Beszerző Kft. részére szennyvíz iszap víztelenítéshez és iszapsűrítéshez adagolt polielektrolit
szállítása az ÉDV Zrt. működési területén, legfeljebb nettó 113.000.000 HUF keretösszeg erejéig.
A termék paraméterei: Polielektrolit termék (szilárd: por-mikrogyöngy, illetve emulzió) az adott
technológiához és technikai paraméterekhez illeszkedő kivitelben
Várható éves mennyiség 53.750 kg
A terméket az üzemeltető igényeinek megfelelően kell szállítani, a teljes körű ügyintézést (megrendeléstől
a szállításon keresztül, a számlázásig, az összes megrendelőt érintő folyamatot) magyar nyelven kell
biztosítania a pályázat nyertesének.
Az egyes tételeket az eseti megrendelést követő 5 munkanapon belül kell kiszállítani.
A telephelyek vonatkozásában, a Műszaki leírásban meghatározott elvárt víztelenített/sűrített szennyvíziszap
szárazanyag tartalmat kell tartani. Minden telepre kell vegyszert megajánlani, de telepenként legfeljebb
1 vegyszer kerülhet megajánlásra iszap víztelenítéshez és/vagy 1 vegyszer iszapsűrítéshez. Minden
szennyvíztisztító telepre olyan halmazállapotú vegyszert kell ajánlani, mely az ott rendelkezésre álló műszaki
technikai feltételek felhasználásával üzemi körülmények között felhasználható.
Szolgáltatás: Eladó felhasználási telephelyenként - szükség esetén, az ajánlatkérő jelzésére
(bejelentésenként maximum két alkalommal kivéve havaria helyzetek) - ellenőrző kísérletet (pld.
Iszap flokkulációs próba stb.) végez, amelynek eredményeiről és az ez alapján tett adagolási és/vagy
alkalmazástechnikai javaslatairól Ajánlatkérőt írásban tájékoztatja.
Az ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez
szükséges engedélyekkel.
További részletes információ a Dokumentációban.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –

Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal
hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben
a keretösszeg még nem merült ki, és a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs
érvényes keretmegállapodás a beszerzés tárgya vonatkozásában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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: Polielektrolit beszerzése TRV Zrt. telephelyekre
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: HU3 A teljesítés fő helyszíne: A TRV Zrt. üzemeltetési területén a megrendelésekben
megadott telephelyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a műszaki leírásban részletesen meghatározott polielektrolit adásvételére és kapcsolódó
szolgáltatások elvégzésére.
Univerzál Beszerző Kft. részére szennyvíz iszap víztelenítéshez és iszapsűrítéshez adagolt polielektrolit
szállítása a TRV Zrt. működési területén, legfeljebb nettó 176.300.000 HUF keretösszeg erejéig.
A termék paraméterei: Polielektrolit termék (szilárd: por-mikrogyöngy, illetve emulzió) az adott
technológiához és technikai paraméterekhez illeszkedő kivitelben
Várható éves mennyiség 76.499 kg
A terméket az üzemeltető igényeinek megfelelően kell szállítani, a teljes körű ügyintézést (megrendeléstől
a szállításon keresztül, a számlázásig, az összes megrendelőt érintő folyamatot) magyar nyelven kell
biztosítania a pályázat nyertesének.
Az egyes tételeket az eseti megrendelést követő 5 munkanapon belül kell kiszállítani.
A telephelyek vonatkozásában, a Műszaki leírásban meghatározott elvárt víztelenített/sűrített szennyvíziszap
szárazanyag tartalmat kell tartani. Minden telepre kell vegyszert megajánlani, de telepenként legfeljebb
1 vegyszer kerülhet megajánlásra iszap víztelenítéshez és/vagy 1 vegyszer iszapsűrítéshez. Minden
szennyvíztisztító telepre olyan halmazállapotú vegyszert kell ajánlani, mely az ott rendelkezésre álló műszaki
technikai feltételek felhasználásával üzemi körülmények között felhasználható.

Szolgáltatás: Eladó felhasználási telephelyenként - szükség esetén, az ajánlatkérő jelzésére
(bejelentésenként maximum két alkalommal kivéve havaria helyzetek) - ellenőrző kísérletet (pld.
Iszap flokkulációs próba stb.) végez, amelynek eredményeiről és az ez alapján tett adagolási és/vagy
alkalmazástechnikai javaslatairól Ajánlatkérőt írásban tájékoztatja.
Az ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez
szükséges engedélyekkel.
További részletes információ a Dokumentációban.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal
hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben
a keretösszeg még nem merült ki, és a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs
érvényes keretmegállapodás a beszerzés tárgya vonatkozásában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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: Polielektrolit beszerzése ÉRV Zrt. telephelyekre
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: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Az ÉRV Zrt. üzemeltetési területén a megrendelésekben
megadott telephelyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a műszaki leírásban részletesen meghatározott polielektrolit adásvételére és kapcsolódó
szolgáltatások elvégzésére.
Univerzál Beszerző Kft. részére szennyvíz iszap víztelenítéshez és iszapsűrítéshez adagolt polielektrolit
szállítása a ÉRV Zrt. működési területén, legfeljebb nettó 139.992.000 HUF keretösszeg erejéig.

A termék paraméterei: Polielektrolit termék (szilárd: por-mikrogyöngy, illetve emulzió) az adott
technológiához és technikai paraméterekhez illeszkedő kivitelben
Várható éves mennyiség 62.900 kg
A terméket az üzemeltető igényeinek megfelelően kell szállítani, a teljes körű ügyintézést (megrendeléstől
a szállításon keresztül, a számlázásig, az összes megrendelőt érintő folyamatot) magyar nyelven kell
biztosítania a pályázat nyertesének.
Az egyes tételeket az eseti megrendelést követő 5 munkanapon belül kell kiszállítani.
A telephelyek vonatkozásában, a Műszaki leírásban meghatározott elvárt víztelenített/sűrített szennyvíziszap
szárazanyag tartalmat kell tartani. Minden telepre kell vegyszert megajánlani, de telepenként legfeljebb
1 vegyszer kerülhet megajánlásra iszap víztelenítéshez és/vagy 1 vegyszer iszapsűrítéshez. Minden
szennyvíztisztító telepre olyan halmazállapotú vegyszert kell ajánlani, mely az ott rendelkezésre álló műszaki
technikai feltételek felhasználásával üzemi körülmények között felhasználható.
Szolgáltatás: Eladó felhasználási telephelyenként - szükség esetén, az ajánlatkérő jelzésére
(bejelentésenként maximum két alkalommal kivéve havaria helyzetek) - ellenőrző kísérletet (pld.
Iszap flokkulációs próba stb.) végez, amelynek eredményeiről és az ez alapján tett adagolási és/vagy
alkalmazástechnikai javaslatairól Ajánlatkérőt írásban tájékoztatja.
Az ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez
szükséges engedélyekkel.
További részletes információ a Dokumentációban.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal
hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben
a keretösszeg még nem merült ki, és a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs
érvényes keretmegállapodás a beszerzés tárgya vonatkozásában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) 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: Kizáró okok:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a véglegessé vált/jogerős határozatot
a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Kizáró okok igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására az igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően
alkalmazandóak.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének
45. §-át.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek
való megfelelését. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az
alábbiak szerint:
P1) A R. 19.§ (1) bek. c) pont szerint Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított,
közbeszerzés tárgya – szennyvíz iszap víztelenítéshez és/vagy iszapsűrítéshez adagolt polielektrolit
termék szállítása - szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a P1) pont vonatkozásában felhívja a figyelmet a R. 19.§ (3) bekezdésében foglaltakra:
ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,

hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a R.VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas az Ajánlattevő ha rendelkezik a R. 19.
§ (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően
mérlegfordulónappal lezárt 3 (három) üzleti évben a közbeszerzés tárgyából – szennyvíz iszap
víztelenítéshez és/vagy iszapsűrítéshez adagolt polielektrolit termék szállítása – származó –
általános forgalmi adó nélkül számított –, összesen legalább:
1. rész: 70.000.000 forint
2. rész: 50.000.000 forint,
3. rész: 40.000.000 forint,
4. rész: 55.000.000 forint,
5. rész: 45.000.000 forint,
nettó árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Több részre történő ajánlattétel
esetén elegendő a legmagasabb előírt értéket igazolni.
Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a P1) pont vonatkozásában együttesen is
megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és 67.§ (3) bekezdésében
meghatározottak szerint. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő a P1) 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: Valamennyi rész esetében:
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek
való megfelelését. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az
érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerintin felhívására az
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az
alábbiak szerint:
M1) A R. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő
másik fél igazolása a R. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
legjelentősebb szállításainak ismertetésével.
A R. 22.§ (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:
- a szállítás (referencia) tárgya,
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (-tól-ig év/hónap/nap pontossággal);
- a szállítás mennyisége
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, elérhetősége);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell,
hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a
projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig
-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a
vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált
időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó
adatokat kell megadni.
A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen
megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bek. figyelembe vételével
együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és 67.§ (3)
bekezdésében meghatározottak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három
évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya –
szennyvíz iszap víztelenítéshez és/vagy iszapsűrítéshez adagolt polielektrolit termék szállítása –
szerinti, legalább az alábbi mennyiségű termék szerződésszerű szállítására vonatkozó referenciával:
1. rész: 70.000 kg
2. rész: 50.000 kg
3. rész: 40.000 kg
4. rész: 55.000 kg
5. rész: 45.000 kg
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő(k) több referenciával is megfelelhet(nek).
Több részre történő ajánlattétel esetén AK elfogadja ugyanazon referenciát több részben is. A
referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben
befejezettnek, ha a teljesítés befejezési időpontja (naptári nap pontossággal megadva) erre az
időszakra esik (R. 21. § (1a) bekezdés a) pont).
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 esetében:
Ajánlattevő nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetést köteles
vállalni.
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termékekre eső nettó ellenérték, mértéke 1 %/nap,
legfeljebb 10%:
Hibás teljesítési kötbér alapja, a hibás teljesítéssel érintett termékre eső nettó ellenérték, mértéke 1 %/nap,
legfeljebb 10%.
A meghiúsulási kötbér mértéke 20%, alapja:
- az eseti megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsult megrendelés nettó ellenértéke;
- a Keretmegállapodás meghiúsulása esetén a keretösszeg ki nem merített nettó értéke.
A részletes előírások a Dokumentációban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: 1) Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést
alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
2) Az Ajánlatkérő az árlejtést az ajánlati ár tekintetében folytatja le.
3) Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza.
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: 2018/09/26 (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: 2018/09/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§.
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. Minden rész tekintetében: AK a Kbt. 104.§ (3) bek. szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105.§ (1)
bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás (KM) megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek
eredményeképpen a KM-ban meghat. feltételek szerint AK általi közvetlen megrendelés útján
kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton elérje.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az ajánlattevőknek a megfelelő vegyszer megajánlásához
szükséges mintavétel elvégzéséhez. A mintavétel kezdő időpontja: 2018. július 16. (hétfő). A
mintavétel ütemezését lásd a Dokumentációban.
4. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
a. Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat.
b. nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bek. szerint.
c. felolvasólap, a Kbt.66.§ (5) bek. szerint.
d. Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti adatokat.(nemleges válasz esetén is)

e. ajánlattevő(k), és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött
egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
f. azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény
9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem
magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző
által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást.
g. közös ajánlattevők megállapodását, képviselő kijelölését a Kbt. 35.§ szerint.
h. Az ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a Részletes árajánlat Excel
táblázatot és a megajánlott termék(ek) minőségi bizonyítványát és biztonságtechnikai adatlapját.
5. Ajánlatkérő a termék megfelelőségét 1-1 telephelyen üzemi kísérlettel ellenőrzi. Ajánlattevő
köteles a megajánlott termékből - az ajánlata szerint - szükséges mennyiségű termékmintát a termék
megfelelőség érdekében lefolytatott üzemi kísérlet helyére az Ajánlatkérő által az ajánlatok bontását
követően ajánlattevők számára rendelkezésre bocsátott ütemterv szerinti időpontra kiszállítani.
Az üzemi kísérleteket Ajánlatkérő legkésőbb az elektronikus árlejtést lezárását követő 5. napon
(amennyiben az nem munkanapra esik, úgy az azt követő első munkanapon) megkezdi. Érvénytelen
az ajánlat amennyiben a termék kiszállítására a meghatározott időpontban nem kerül sor, vagy ha az
üzemi kísérlet sikertelen.
6. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
7. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.
8. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
9. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás
kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást, és a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
11. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt.66.§
(2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását
olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
12. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
14. Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltételeket a Kr. 28. § (3)ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.
15. Jelen eljárásban FAKSZ: Szuhanyik Zoltán, 00141
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek

benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az
irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (10749/2018)
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: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cibulka Zita
Telefon: +36 1 5111922
E-mail: cibulka.zita@mav-start.hu
Fax: +36 1 5111982
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-start.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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: A MÁV-START Zrt. részére bérruha beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98300000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MÁV-START Zrt. részére bérruha beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

Érték: 600000000 (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: A MÁV-START Zrt. részére bérruha beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

98300000-6

További tárgyak:

50830000-2

Kiegészítő szójegyzék

98310000-9
98312000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MÁV-START Zrt. munkavállalóinak munka és védőruházattal történő ellátása és az azokhoz kapcsolódó
teljes körű tárolási, tisztítási, karbantartási szolgáltatások nyújtása országos lefedettséggel, tervezetten 50
telephelyen.
A közbeszerzés mennyisége:
A biztosítandó munka- és védőruhák fajtái, mennyisége (db/fő):
Megnevezés Létszám ruha/fő Össz. becsült mennyiség
lángálló dzseki 215 3 645
lángálló melles nadrág 215 3 645
mechanikai hatások elleni munkás derekas/melles nadrág 3960 3 11880
mechanikai hatások elleni munkás dzseki 3960 3 11880
munkás környakas póló 4640 5 23200
rendészeti derekas nadrág 35 3 105
rendészeti dzseki 35 3 105
rendészeti környakas póló 35 5 175
folyékony vegyszer elleni antisztatikus dzseki 469 3 1407
folyékony vegyszer elleni antisztatikus melles nadrág 469 3 1407
A létszámra vonatkozó adatok, valamint a megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő részéről
nem jelentenek kötelezettségvállalást.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
Azokat a munkaruhákat, amelyeknek a védőképessége/kihordási ideje a szerződés határozott időtartamának
lejáratakor még fennáll/nem jár le a MÁV VAGON Kft. (8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 1.) vásárolja meg
a nyertes ajánlattevőtől a Közbeszerzési Dokumentumok IV. Fejezetében található szerződésben foglaltak
szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 239 - 496909
(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: A MÁV-START Zrt. részére bérruha beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (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: B+N Referencia Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szkalka köz 1.

Város: Komlóska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3937
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: 600000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 600000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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:
Ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: B+N Referencia Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
Adószám: 23480874-2-05
Ajánlatkérő a hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontjaiban a szerződésben megjelölt keretösszeget
tüntette fel, amelynek erejéig a nyertes ajánlattevőtől jogosult az ajánlattevő által megadott árakon a
szerződés szerinti szolgáltatásokat megrendelni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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)

Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (10309/2018)
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: Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20079882
Postai cím: Kölesdi Út 46.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdú László
Telefon: +36 209685113
E-mail: hajdu.laszlo@mezofoldviz.hu
Fax: +36 75310467
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mezofoldviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
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 beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000018672018
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:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2019.01.01 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

( Közzétehető? nem )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: 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 beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZ A teljesítés fő helyszíne: Magyar villamos energia átviteli hálózat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2019.01.01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00
CET közötti időszakban, 10.685.715- kWh mennyiségben, melynek 40%-a mint opcionális rész kerül
meghatározásra.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI.
törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési
díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának
esetleges költségeit is.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen
felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és
körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított, tekintve a portfólióhatás miatti kedvezőbb árazást, a
fogyasztási helyek számát és a fogyasztási volument.
Portfólió hatás alatt versenyeztetett mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség kerül
versenyeztetésre, így kereskedő kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni.
A villamosenergia piaci sajátosságokra tekintettel a versenyeztetett mennyiség kapcsán nem indokolt a
részekre bontás, valamint a felhasználási helyek egy szűkebb régióban helyezkednek el.
(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: Ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt mennyiség 40 %-a mint opcionális
rész került meghatározásra, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső
természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 064 - 143401
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Villamos energia beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 004933 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? )
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők:
E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sét ány 1. szám)

E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17. szám)
ELMŰ - ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 7274. szám)
NKM Áramszolgáltató Zrt. Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.)
JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168. szám)
MVM PArtner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. szám)
CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. szám)
Az eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja értelmében eredménytelennek
nyilvánította.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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)

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. (11290/2018)
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: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK07139
Postai cím: Honvéd utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén Györgyi, gazdasági igazgató
Telefon: +36 22541301
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepho.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a
telepítéshez szükséges építészeti munkákkal
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42160000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a telepítéshez
szükséges építészeti munkákkal
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 238300000 (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: Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a
telepítéshez szükséges építészeti munkákkal
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42160000-8

További tárgyak:

51135000-7
45262630-6
45251200-3
45262700-8
45231220-3
71245000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése a Fűtőmű
részleges felújításával, a kazánok gépészeti, elektromos és irányítástechnikai illesztésével, a telepítéshez
szükséges építészeti munkákkal vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerz. keretében,az alábbiak
szerint:
2db új földgáztüzelésű melegvíz kazán integrált kondenzációs füstgáz-hőhasznosítóval történő beszerzése
és beépítése.Nyertes ajánlattevő (AT) főbb feladatai:
- a kazánok teljesítménye:külön-külön,kondenzációs füstgáz-hőhasznosító nélkül:4,7-5,4MW;
kialakítása:nagy-vízterű,háromhuzamú,egy lángcsöves;felszereltsége:földgázüzemű
tüzelőberendezés,kondenzációs füstgáz-hőhasznosító,irányítástechnika,kazánvezérlő elektronika
szekrényben,szerelvények,szükséges segédüzemi berendezések (szivattyú,ventilátor) és biztonsági
felszerelés;szabályozási tartomány:min.1:5.;engedélyezési nyomásszint:13bar;
- kondenzációs hőhasznosító min.elvárt hőtelj.(50°C-os visszatérő hőmérsékletre kalk.):280-360kW
- kazánba belépő víz hőmérsékletének bizt.visszakeveréssel
- segédüzemi berend.k:frekvenciaváltóval
- irányítástechnika:távfel.és távszab.csatlakozási lehetőséggel,meglévő-autonóm üzemre is képesfolyamatirányító rsz.be kell integrálni
- kazánok irányítástechnikai integrálása a meglévő távfelügyeleti rsz.be
- kazánok kéményeinek felülvizsg.,szükség szerinti roncsolásos vizsg.,felújít.
- a kazánok gázvezetékébe és a melegvíz vezetékébe kalibrált,távfelügyelet fogadására alk.hőmenny.mérők
- kiépült gázveszély érzékelő és vészszellőztető rsz.hez kell csatlakozni
- a kazánokat a kiépített gázvezetéki csatlakozási pontra kell csatlakoztatni (termo ventillátorok,gázérzékelők
rend.re állnak)
- 1db kooperációs üzemre alk. frekvenciaváltóval ellátott keringtető szivattyú beép.
- jótállási időszakban az egyes fő berend.k gyártója által előírt utasítások alapján karbantartási fel.-ok
elvégzése
- szüks.esetén zajszigetelés
- acél nyílászárók cseréje(6db)

- beszállító szendvicspanel szakasz bontása,visszaép.(tervezetten3x6m)
- szellőző zsaluk megszünt.
- tégla falszerk.pótlása,impregnálása
- régi fűtőmű mennyezeti légbefúvó ventilátor nyílásainak lezárása,nyílás szigetelése
- bontott anyagok (amennyiben az hulladéknak minősül),elszáll.,joszab.nak és előírásoknak megfelelő
deponálása,esetlegesen kel. veszélyes hulladékok deponálása,elszáll.,ártalmatlanítása
- futómacskás emelő rsz. kiép. kazánköri szivattyúk és keverőszelep fölé
- meglévő villamos betáplálás választó kapcs.és szekrényének cseréje(2betáp kábel:4*240 mm2 alumínium),
feszültség mentesítést AT-nek szükséges egyeztetni
- az új kazánok villamos e.ellátását korábban kiépült új elosztókból
- új erőátviteli és automatikai hálózat kiép.
- kazánoknak saját vezérlő szekrénnyel kell rend.(kazánégő vezérlés,biztonságtechnikai,szabályzó elemek)
- keringető szivattyúk,előremenő hőmérséklet szabályozás,nyomástar. erőátvitelét külön szekrényből
- tüzelőberendezés biztonsági vezérlőjének alkalmasnak kell lennie a Távfelügyeleti Irányítástechnikai
rsz.felé információs adatkapcs.ra
- villámvédelmi rsz. terv szerinti felújít.
- kivitelezés során megsérült szerkezetek,padozat helyreáll.
AT feladata a kiviteli tervdok. felülvizsg., ill. a szakágankénti (gépészet,elektromos,irányítástechnika)
megvalósulási dok.elkészítése,szállítás,helyszíni szerelés,üzembe
helyezés,tesztek,kalibrációk,kezelőszemélyzet oktatása.
A közbeszerzés tárgyát képező átalakítás, felújítás, építési engedély nélkül végezhető tev.
A komplett rsz létesítésével kapcs. hatósági és üzembe helyezési díjakat AT-nek kell viselnie.
A szerz.szerű teljesítés feltétele 14nap sikeres üzemi próba a teljes rsz-re vonatkozóan és a
hatóság által előírt próbaüzem során felmerülő hibák elhárítása,továbbá KD-ban részletezett
engedélyek,tanúsítványok,dok.ok AK-nek átadása.
AK az ÁFA nélkül számított ellenszolg.10%-ának megfelelő mértékű
keretösszeget(tartalékkeretet)biztosít,amelynek részletes szabályait a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 2.Vállalt teljesítési határidő (szerz. hatálybalépésének napjától számítva
a teljeskörű megvalósításig[üzemi próbával;hatóságilag előírt próbaüzem nélkül],naptári n-ban
megadva) - max. 160 20
2 3. Vállalt műszaki többlettartalom 10
3 3.1. Leszállított rendszer összhatásfoka 100%-os terhelésen 45 °C-os visszatérő vízhőmérséklet
mellett (%) 5
4 3.2. Leszállított rendszer összhatásfoka 25%-os részterhelésen 45 °C-os visszatérő
vízhőmérséklet mellett (%) 5
5 4.Garanciális hibaelhárítási,javítási munkákkal összefüggésben vállalt reakcióidő(hiba bejelentése
és a hiba elhárításának helyszíni megkezdése közötti maximális idő)-egész órákban kifejezve-max24
óra 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: - Klinker téglás külső falburkolatok felújítása csiszolással a meglazult téglák
pótlásával, javításával, a teljes falfelület olajos emulzióval történő impregnálásával
- Betonfestés
- Lépcső előterének festése
- Külső ereszcsatorna felújítása függőleges levezetőkkel kompletten (AK-val egyeztett RAL kódú
színben)
- Járda felújítása a meglévő járda alapként történő felhasználásával: térkő burkolattal, teherbíró
alapozással
- Az aszfaltozott út szintkülönbségénél rámpás szintre hozással
- Hűtő akna kialakítása az új járdában 800x800mm vasbeton kivitelben fedlappal, a meglévő cső
visszavágásával, csatorna hálózatba bekötéssel
- Meglévő kétszárnyú utcai kapu felújítása és elektromos mozgatásának a kialakítása

- Külső csatorna hálózat cseréje PE anyagú csővezeték rendszerből,a meglévő dimenziókkal azonos
méretben új hűtőaknára csatlakozással a járdában, rákötéssel a telekhatáron lévő aknára, a két
csatorna ágba egy új vasbeton akna beépítésével kompletten
- Hangcsillapító burkolat WM-G50/1-A égőhöz min. 12 dBA csillapítással
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Ár alszempontjai:
1.1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (opcionális tételek nélkül)/Súlyszám: 60
1.2. Opcionális tételek összesen ára(nettó HUF)/Súlyszám: 5
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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 165533
(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: Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés Szedreskerti Fűtőműbe 2db 4,7-5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a telepítéshez
szükséges építészeti munkákkal
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:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: New Konstruktív Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körmendi út 45.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
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)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 240000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 238300000
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:
Ajánlattevő:
1.NEW KONSTRUKTÍV Kft. (8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 45., adószám: 13634137-2-20)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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)

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (11260/2018)
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: Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41425235
Postai cím: Tanács Utca 9
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antalóczy Péter
Telefon: +36 303031076
E-mail: info@hatvanikszse.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hatvanikszse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://hatvanikszse.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hatvan sportcsarnok
Hivatkozási szám: EKR000133322018
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:
Vállalkozási szerződés keretében a Hatvani multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok, valamint a hozzá
kapcsolódó telken belüli utak, parkolók, közművek (víz-, gáz- és elektromos áramellátás, szennyvíz- és
csapadékvíz elvezetés), továbbá a kert- és parképítési munkák megvalósítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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 - 8838 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 102 - 232186
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/09 (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: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

VII.2) További információk:
1) Ajánlatkérő a beérkező kiegészítő tájékoztatások megválaszolásának időigényére tekintettel
módosítja az ajánlattételi határidőt.
2) Ajánlatkérő a módosító hirdetmény megjelenését követően a közbeszerzési dokumentumokat is
módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (10797/2018)
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
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Judit főmunkatárs
Telefon: +361 3041107
E-mail: oroszj@mavir.hu
Fax: +361 3041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Spectrum EMS/SCADA Rendszer Natív Upgrade
Hivatkozási szám: 2015-0167
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Spectrum EMS/SCADA Rendszer Natív Upgrade
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A szállítás terjedelmébe tartozik mindazon eszközök, dokumentációk szállítása és szolgáltatások
nyújtása, amelyek a működőképes a MAVIR követelményeinek megfelelő EMS/SCADA rendszer
kialakításához szükségesek. A szállítás terjedelmébe tartozik a Műszaki Leírás mellékleteiben
részletezett feladatok, funkciók támogatásához szükséges IT eszközök és folyamatok megtervezése,
valamint teljes körű bevezetése.
Szállítandó tételek
• A funkcionalitásokat megvalósító éles üzemi, fejlesztő valamint diszpécser tréning szimulátor
alrendszereket megvalósító alkalmazásokat (alapszoftver, alkalmazásszoftver, adatbázis-kezelő).
• Alkalmazásszoftver főbb szoftver-komponensenként,
• Adatbázis-migrációt megvalósító szoftver.
• Teszt eszközök.
• A MAVIR nevére szóló, szükséges licencek (éles üzemi, fejlesztő valamint diszpécser tréning

szimulátor alrendszeri licencek, reprodukciós és tartalék licenc).
• Forráskód átadása a szállítandó rendszer aktuális forráskódkezelő alkalmazása által feldolgozható
formában, a visszakövethetőség és harmadik személy általi módosítás biztosítására, forráskód
kommentek kiegészítésével.
• Az EMS/SCADA rendszerhez szükséges, operációs rendszer kiegészítők, fejlesztőeszközök,
segédeszközök átadása, telepíthető formában adathordozón.
• Harmadik féltől származó szoftverek telepítő-készlete.
Nyújtandó szolgáltatások
• A fentiekben felsorolt dokumentumok elkészítése.
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• EMS/SCADA rendszer szállítása a rendeltetési helyre.
• Szállítandó funkciók illesztése, szükség szerinti fejlesztése, telepítése, üzembe helyezése.
• Adatbázis-migráció elvégzése.
• Tesztek elvégzése és kiértékelése:
o gyári, üzemi tesztek elvégzése,
• integrációs tesztek elvégzése,
• funkcionális tesztek elvégzése,
o átvételi, helyszíni tesztek elvégzése,
o élesüzemi tesztek elvégzése.
• Szükséges oktatások (diszpécserek, üzemeltetők, felhasználók).
• Rendszerintegráció.
• A szerződés ideje alatt szállítói támogatás a MAVIR részére.
Támogató szolgáltatások
• Változáskezelés.
• Helyszíni áttérési terv készítés.
• Rendszer előkészítése, csomagolása és szállítása.
• Installáció és elindítás.
• Műszaki támogatás
Projekt megvalósítással összefüggő adminisztratív szolgáltatások
• Projektvezetés.
• Projekt-ütemterv készítés, aktualizálás.
Előrehaladási jelentés készítés.
(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: 2016/06/30 (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 138 - 250134
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 111130101 Rész száma: Spectrum EMS/SCADA Rendszer Natív Upgrade Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/06/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Siemens Industry Inc
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wayzata Boulvard, Suite 400 Minnetonka, MN55305
Város: Minnetonka
NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 10900

Ország: US
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11299798 Pénznem: USD
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ 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): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/28 (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):

72260000-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
72260000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:

Kiegészítő szójegyzék

A szállítás terjedelmébe tartozik mindazon eszközök, dokumentációk szállítása és szolgáltatások
nyújtása, amelyek a működőképes a MAVIR követelményeinek megfelelő EMS/SCADA rendszer
kialakításához szükségesek. A szállítás terjedelmébe tartozik a Műszaki Leírás mellékleteiben
részletezett feladatok, funkciók támogatásához szükséges IT eszközök és folyamatok megtervezése,
valamint teljes körű bevezetése.
Szállítandó tételek
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• A funkcionalitásokat megvalósító éles üzemi, fejlesztő valamint diszpécser tréning szimulátor
alrendszereket megvalósító alkalmazásokat (alapszoftver, alkalmazásszoftver, adatbázis-kezelő).
• Alkalmazásszoftver főbb szoftver-komponensenként,
• Adatbázis-migrációt megvalósító szoftver.
• Teszt eszközök.
• A MAVIR nevére szóló, szükséges licencek (éles üzemi, fejlesztő valamint diszpécser tréning
szimulátor alrendszeri licencek, reprodukciós és tartalék licenc).
• Forráskód átadása a szállítandó rendszer aktuális forráskódkezelő alkalmazása által feldolgozható
formában, a visszakövethetőség és harmadik személy általi módosítás biztosítására, forráskód
kommentek kiegészítésével.
• Az EMS/SCADA rendszerhez szükséges, operációs rendszer kiegészítők, fejlesztőeszközök,
segédeszközök átadása, telepíthető formában adathordozón.
• Harmadik féltől származó szoftverek telepítő-készlete.
Nyújtandó szolgáltatások
• A fentiekben felsorolt dokumentumok elkészítése.
• EMS/SCADA rendszer szállítása a rendeltetési helyre.
• Szállítandó funkciók illesztése, szükség szerinti fejlesztése, telepítése, üzembe helyezése.
• Adatbázis-migráció elvégzése.
• Tesztek elvégzése és kiértékelése:
o gyári, üzemi tesztek elvégzése,
• integrációs tesztek elvégzése,
• funkcionális tesztek elvégzése,
o átvételi, helyszíni tesztek elvégzése,
o élesüzemi tesztek elvégzése.
• Szükséges oktatások (diszpécserek, üzemeltetők, felhasználók).
• Rendszerintegráció.
• A szerződés ideje alatt szállítói támogatás a MAVIR részére.
Támogató szolgáltatások
• Változáskezelés.
• Helyszíni áttérési terv készítés.
• Rendszer előkészítése, csomagolása és szállítása.
• Installáció és elindítás.
• Műszaki támogatás
Projekt megvalósítással összefüggő adminisztratív szolgáltatások
• Projektvezetés.
• Projekt-ütemterv készítés, aktualizálás.
Előrehaladási jelentés készítés.
(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: 2016/06/30 (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: 11546784
Pénznem: USD
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Siemens Industry Inc.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wayzata Boulvard, Suite 400 Minnetonka, MN55305
Város: Minnetonka

NUTS-kód: 00
Postai irányítószám: 10900
Ország: US
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 3. sz. szerződésmódosítás:
•Szerződéses Ár
A Szerződéses Ár 11298368 USD összegről 11546784 USD összegre módosult.
•Műszaki tartalom kiegészül a GCS Változáskövetéssel, mely négy változás követési funkciót érint.
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 szerződéskötéskor,illetve a követelmények megfogalmazásakor
az Electricity Balancing GuideLine(EB GL) tartalma még nem volt végleges, tov. az abban szereplő
követelmények teljesítésének kidolgozása jelenleg is folyamatban van. Mindezek mellett a Capacity
Allocation and Congestion Management Guideline(CACM GL)előírásai szerint a TSO-knak közös
eljárásrendet szükséges kialakítani a többoldalú teher-újraelosztási eljárások alkalmazása és
költségmegosztása kapcsán.Ennek egyik előfutáraként szolgál az Multilateral Remedial Action(MRA)
együttműködés, amelyhez MAVIR 2017.májusában csatlakozott.Ezek a körülmények azok, amelyek
az ismertetésre került három terjedelem változtatási igény indokaként szolgál.A „nem törhető bidek
kezelése az EB GL kidolgozási folyamat egyik eredményeként került idő közben azonosításra.Az
„Ugyanarra a unitra egy elszámolási időintervallumra több címke hozzárend” az EB GL köv.nyek
véglegesedése, valamint az MRA együttműködésbe való belépés során került azonosítas.
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: 11298368 Pénznem: USD
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11546784 Pénznem: USD
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

T-TRANS FŐÉP Építőipari, Kivitelező és
Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társ (11634/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: T-TRANS FŐÉP Építőipari, Kivitelező és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16083431
Postai cím: Attila út 107. 4. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnal Anett
Telefon: +36 17000472
E-mail: igazgatas@ttransfoep.com
Fax: +36 17000476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.t-trans.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.t-trans.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000318712018/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000318712018/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
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
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Építőipar
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: Gyümölcsfeldolgozó üzem kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000318712018
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 / „Jászberény 040/157 hrsz gyümölcsfeldolgozó üzem kivitelezése
és innovatív technológia kialakítása a gyümölcslé gyártás céltevékenység értéknövelésének
céljából” az 5100 Jászberény, Felsőmező utca 040/157 helyrajzi-szám alatt található ingatlanon
gyümölcsfeldolgozó üzem építési és járulékos kivitelezési munkáinak (napelemes rendszer
telepítése; hőszivattyú berendezés telepítése és belső úthálózat kivitelezése) elvégzése az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Szervezési-kapcsolattartási nehézségek; egymással
szoros összefüggésben és egymást szorosan követő munkafázisok; napelem az épülettel együtt,
annak elektromos és szerkezeti méretezésével egy egységet képez, gazdaságosság.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Gyümölcsfeldolgozó üzem kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45112000-5
45223200-8
45223300-9
45233228-3
45254200-4
45262210-6
45262211-3
45262300-4
45262522-6
45262650-2
45300000-0
45310000-3
45315100-9
45331000-6
45343000-3
45350000-5
45420000-7
45421160-3

Kiegészítő szójegyzék

45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Felsőmező utca 040/157 helyrajzi-szám
alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 5100 Jászberény, Felsőmező utca 040/157 helyrajzi-szám alatt található ingatlanon
gyümölcsfeldolgozó üzemcsarnok építési és járulékos kivitelezési munkáinak (napelemes rendszer
telepítése; hőszivattyú berendezés telepítése és belső úthálózat kivitelezése) elvégzése, a jelen
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, a kiviteli tervben (részeként a műszaki leírásban), az
árazatlan költségvetési kiírásban, valamint az építési engedélyben foglaltak szerint.
A kivitelezés főbb mennyiségi adatai:
A telek teljes területe: 10 000 m2
A telken elhelyezkedő, korábban elkészült épület bruttó alapterülete: 1 494,00 m2
A megépítendő csarnok bruttó alapterülete: 3 699,82 m2
A megépítendő csarnok hasznos alapterülete: 3 542,59 m2
Az épület két fő részből áll, a földszintes üzemcsarnok részből, melynek alapterülete (külső előtetők
nélkül) 2.801,35 m2. Itt kialakításra kerül készáru raktár, kartonozó, palackmosó, palack raktár,
feldolgozó tér.
Az épület másik fő része, az üzemcsarnokhoz tartozó kétszintes szociális rész irodákkal, mosdókkal,
konyhával, öltözővel, tárgyalóval, ennek alapterülete (külső előtetők nélkül) összesen 646,82 m2.
Zöldfelület nagysága: 3 067,44 m2
Építendő belső úthálózat: 1 357,38 m2
Parkolók – 35 db: 409,75 m2
Az épület szerkezetét tekintve beton alaptestekre kerülő acél pillérvázas, rácsos főtartós
csarnokszerkezet, melynek oldalfalai szendvicspanelből, illetve függönyfalakból, a teteje, pedig
hőszigeteléssel ellátott trapézlemez fedésből készül.
Az üzemcsarnokban műgyanta burkolatot lesz, míg a szociális rész gres lappal, illetve
melegburkolattal lesz ellátva.
Kavicscölöpökből pontalaponként 4 db készül 1,3 m tengelytávolsággal, ipari padló alatt min. 2,5 m
x 2,5 m kiosztással szükséges elkészíteni. Terv szerint min. 60 cm átmérővel készülnek. A tervezett
mélység alaptestek alatt min. 5,0 m, ipari padló alatt kb. 6,0 m, de a dinamikus szondázások
eredményei alapján mindenhol célszerű elérni a közepesen tömör réteget.
Tervezett mennyiségek:
Alaptestek alatt: 232 db, mintegy 1160 m kavicscölöp
Ipari padló alatt: 476 db, mintegy 2856 m kavicscölöp
Összesen: 708 db, mintegy 4016 m kavicscölöp
Fűtés, hűtés:
Az épület fűtését és hűtést levegő- víz hőszivattyú biztosítja.
A hőszivattyú kültéri egysége a tetőn kerül elhelyezésre. A fűtési rendszer alacsony hőmérsékletű
padlófűtés kiegészítve radiátoros fűtéssel. A nyersanyag raktárakban termoventilátoros fűtési
rendszer készül. Az alapvezetékek anyaga fekete acélcső, hegesztett kötésekkel.
A nagyobb hőterheléssel rendelkező helyiségek kiegészítő split klíma hűtést kapnak.
Elektromos hálózat, megújuló energia:
A tervezett épület tetőfelületén 50 kW-os névleges teljesítményű fotovoltaikus panelekből
összeállított villamos energiatermelő rendszer lesz telepítve. A használati melegvíz termelést, illetve
az épület temperálását szintén a lapostető felületére telepített hőszivattyú berendezéssel tervezzük
megoldani. A csarnokban modern LED-es fényforrások kerülnek beépítésre.
(A pontos mennyiségi adatok a közbeszerzési dokumentum részeként átadott kiviteli
tervdokumentációban és árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra.)
A II.2.5) pontban meghatározott minőségi értékelési részszempont pontos meghatározása:
A III.1.3) M2. pontban előírt alkalmassági követelmény körében bemutatni kívánt felelős műszaki
vezető a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 2. melléklet III. rész 2 pontjában meghatározott
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata (hónap) (minimum 0,
maximum 36 hónap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 A III.1.3.) M2. ponthoz bemutatni kívánt felelős műszaki vezető az
M2. pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli szakmai
gyakorlata (hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 [lásd még II.2.13.) pont]
II.2.13) További információ
Projekt megnevezése: „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban”
A szerződés ellenértéke részben európai uniós pályázati forrásból kerül finanszírozásra, a kifizetés
formája: utófinanszírozás. A támogatás mértéke 50,000000%.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, amennyiben ajánlattevő a
közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Az ajánlattevőnek – amennyiben az alkalmasság igazolásához más szervezetet/személyt vesz
igénybe – az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt
kizáró okokról az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet/személy tekintetében.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt.
114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdés, a Kbt. 67. §
(4), valamint a 69. § (4) bekezdés előírásai alkalmazandók.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ban
szereplő iratokat vagy, ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az
ajánlatban be kell nyújtani.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában

foglalt kizáró okok fenn nem állása igazolásaként ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. §. 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani, vagy ha ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény fenti pontok
szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdése alapján, amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő
által előírt kizáró okok fenn nem állásának igazolása tekintetében korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már nyújtott be az ajánlatkérő részére igazolást, abban az esetben
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy jelen eljárás során mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell adni a
korábbi eljárás EKR azonosító számát.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet (vagy személyt), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 64. §-ban foglaltak 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 kerül kizárásra a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős határozata kimondta, hogy
az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. Ebben az
esetben a Közbeszerzési Hatóság véglegessé vált határozatát vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős határozatát az ajánlatban be kell nyújtani.
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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés
c) pont]: Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők
vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Alkalmatlan az ajánlattevő,
ha az ajánlattevő vagy az ajánlatban megjelölt és a szerződés teljesítése során bevont építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A névjegyzékben szereplés tényét
ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető nyilvántartás alapján ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bek. alapján az
ajánlatban csak nyilatkozni köteles, hogy az ajánlatkérő által előírt műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni. Az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
M1. Az ajánlati felhívás feladásától [lásd VI.4. pont] visszaszámított 5 éven belül alapozási munkát
is tartalmazó építmény kivitelezése tárgyában az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, a teljesített építési beruházások
referenciaigazolással történő alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a)
pont]
Építmény alatt ajánlatkérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII.
törvény 2. § 8. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) és (5) bek., a 21/A. § figyelembe
vételével, a 23. § vagy a 24. § (1) és (2) bek. szerint.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell: a teljesítés ideje (kezdő és
befejező időpontja év/hó/nap formátumban), a teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél neve,
címe, az építési beruházás tárgya, az építési beruházás mennyisége (kavicscölöp készítés: m vagy
db mértékegységben), az alapozási technológia megnevezése, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
mértékéig ismertetni és igazolni.
M2. Ajánlattevő ismertesse az általa bevonni kívánt szakembereket (szervezeteket) - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöket - a megnevezésükkel, végzettségükkel, vagy képzettségükkel,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pont]
Az előírt végzettség, képzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolására ajánlattevő csatolja
a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt
szakmai gyakorlat, a releváns képzettségeit igazoló oklevelét egyszerű másolatban, valamint a
szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Amennyiben ajánlattevő a bemutatott szakember végzettségének és az ahhoz igazodó szakmai
gyakorlatának igazolását az adott szakember jogosultságával kívánja igazolni, úgy az ajánlatban
becsatolásra kerülő önéletrajzban erre az adott szakember kifejezetten térjen ki. Ebben az esetben
a magyarországi letelepedésű felelős műszaki vezető szakemberek tekintetében az önéletrajzban
megjelölt jogosultságok érvényességét az ajánlatkérő ellenőrzi.
M3. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség
nyilatkozatban történő bemutatása azok megnevezésének, gyártójának, típusának és a minimum
követelmények megállapításához szükséges műszaki adatainak megadásával, valamint a
rendelkezésre állás jogcímét igazoló iratok (eszköznyilvántartás, szerződés) benyújtása
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. h) pont]
A Kbt. 65. §. (7) bek. első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bek. előírásait be
kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az ajánlatban be kell
nyújtani.
Ha az előírt alk. követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.
114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására az igazolások
benyújtásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt
igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül alapozási munkát is tartalmazó építmény
kivitelezése tárgyában az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával,
amely során az alapozás részben vagy egészben „kavicscölöp (vibrációs talajjavítás)” technológiával
és legalább 400 db vagy legalább 2000 m kavicscölöp elkészítésével valósult meg.
Az M1. alkalmassági követelmény egy referenciával teljesíthető.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján az öt év teljesítéseinek
igazolásaként benyújtott referencia tekintetében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik 1 fő, a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető
személlyel, aki - a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 2. melléklet III. rész 2 pontjában meghatározott
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik (MV-Ép/AM
kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is
elfogadott).
M3. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítéshez legalább 1 darab cölöpöző géppel, amely
legalább 20 m tömörítési mélységgel, legalább 70 kW teljesítmény kapacitású elektromos vibrátorral
rendelkezik és a gép önsúlya legalább 40 t.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. §. (6) bekezdésében
előírtak figyelembevételével bírálja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
[Kbt. 65. § (7) bekezdés]
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igénye
biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő
összegű biztosítékot köt ki. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a
Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján a szerződéskötés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani.
A teljesítési biztosíték érvényességének a szerződés időtartama alatt fenn kell állnia.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a jótállási igénye biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. A biztosítékot a
Kbt. 134. §. (4) bekezdés alapján a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási
biztosíték érvényességének a vállalt jótállás teljes időtartama alatt fenn kell állnia.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatok igények teljesítésére kikötött biztosíték,
valamint a jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti
határidőkig a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint: óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként
szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A teljesítési biztosíték, valamint a jótállási biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőkig
történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Ajánlatkérő 5 db részszámla – előlegszámlát nem beleértve - és 1 db végszámla
benyújtását írja elő.
Az 1. számú részszámla a kivitelezési munka 7%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható
be. A 7%-os teljesítés a nettó vállalkozói díj 7%-ának megfelelő értékben megtörtént teljesítés, az árazott
költségvetés tételeit alapul véve. (A számla összege a nettó vállalkozói díj 7%-a.)
A 2. számú részszámla a kivitelezési munka 20%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható
be. A 20%-os teljesítés a nettó vállalkozói díj 13%-ának megfelelő értékben megtörtént teljesítés, az árazott
költségvetés tételeit alapul véve. (A számla összege a nettó vállalkozói díj 13%-a.)
A 3. számú részszámla a kivitelezési munka 40%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható
be. A 40%-os teljesítés a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő értékben megtörtént teljesítés, az árazott
költségvetés tételeit alapul véve. (A számla összege a nettó vállalkozói díj 20%-a.)
A 4. számú részszámla a kivitelezési munka 60%-os készültségének teljesítésigazolását követően nyújtható
be. A 60%-os teljesítés a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő értékben megtörtént teljesítés, az árazott
költségvetés tételeit alapul véve. (A számla összege a nettó vállalkozói díj 20%-a.)
Az 5. számú részszámla a kivitelezési munka 80%-os készültségének teljesítésigazolását követően
nyújtható be. A 80%-os teljesítés a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő értékben megtörtént teljesítés,
az árazott költségvetés tételeit alapul véve. (A számla összege a nettó vállalkozói díj 20%-a.)
A végszámla a komplett szerződéses kivitelezés elvégzésekor, a kivitelezési munkák a hiba és hiánymentes
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, a megvalósulási dokumentáció hiánymentes átadását követően
(100%-os teljesítés) nyújtható be.
A rész/végteljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű rész/végteljesítés ajánlatkérő általi
teljesítésigazolását követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseiben, alvállalkozó bevonása
esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában, valamint a Ptk. 6:155. § (1) bekezdéseiben
foglalt előírásokat, szabályosan kiállított számla ellenében, átutalással kerül kifizetésre. Az ajánlattétel, az
elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül.
A kifizetésnél a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § is alkalmazandó.
Az ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés előírása alapján a szerződésben foglalt teljes nettó
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint előlegként történő kifizetését
kérheti, mely előleget az ajánlatkérőként szerződő fél a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30. §. (1)
bekezdésében foglaltak szerint, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
előlegszámla ellenében kifizet. A kifizetett előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
A nyertes ajánlattevőnek előleg kifizetési igényére vonatkozóan a szerződéskötés időpontjában nyilatkoznia
kell.
Tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
A tárgyi építési beruházás engedélyköteles tevékenység, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adót ajánlatkérő fizeti meg.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezetet hozzanak létre. Ez a tilalom az önálló ajánlattevők esetében is fennáll.
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: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést [Ptk. 6:186 § (1) bekezdés].
Kötbér mértéke:
Késedelmes teljesítési: A véghatáridő vonatkozásában a teljes nettó vállalkozói díj 0,3%-a/késedelmes nap,
a részhatáridők vonatkozásában 600.000,- Ft/késedelmes nap.
Az 1. sz. részhatáridőt 7 nappal, vagy a véghatáridőt 25 nappal meghaladó késedelem esetén az
ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) jogosult elállni a szerződéstől vagy a szerződést felmondani.
Meghiúsulási: mértéke a teljes nettó szerződéses ár 10%-a.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Jótállás időtartama: 36 hónap (a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának dátumától
számítva)
A részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
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 tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a
Kbt. 68. § (4)-(6), valamint az EKR rendelet 15. § (2), (4), (5)-(7) bekezdése tartalmaz.
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) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 9000000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11600006-00000000-67091762
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bek. szerint
teljesíthető, figyelemmel a Kbt. 35. § (5) bek.-re. A befizetés igazolását az ajánlatban be kell nyújtani.
Részletes előírások a közbeszerzési dokumentumban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: A Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám (2016. december 21.) útmutatója
alapján. Értékelés módszere - ajánlati ár: fordított arányosítás, minőségi értékelési részszempont: egyenes
arányosítás a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: • Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a Miniszterelnökség
által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi
hozzáférhetővé. A közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma: EKR000318712018
• Teljesítési részhatáridők:
- A 7%-os részteljesítéshez (1. számú részszámlához) rendelt teljesítési részhatáridő: 10 nap (a
szerződés megkötésétől számítva). A részhatáridő kötbérterhes.
- A szerkezetkész állapot elérésének határideje: 120 nap (a szerződés megkötésétől számítva). A
részhatáridő kötbérterhes.
• A szerződéskötés feltétele a közbeszerzési dokumentumban előírt felelősségbiztosítás megléte,
valamint az alkalmasság körében bemutatott felelős műszaki vezető a Magyar Mérnöki Kamara
névjegyzékében történő szereplése, illetve MV-Ép/AM jogosultsággal történő rendelkezése.
• A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
• Ajánlattevőnek ajánlatát a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
• Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. Ajánlatkérő 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. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi
előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, ajánlattevő
Kbt. 66. § (2) bekezdése, valamint Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6)
bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani.
• Ajánlattevő szakmai ajánlatát az árazott költségvetési főösszesítő és tételes árazott költségvetés
benyújtásával, valamint az értékelési szempontokra tett vállalások felolvasólapon történő
megadásával adja meg.
• Ajánlattevőnek ajánlatában kivitelezési és teljesítés-pénzügyi ütemtervet kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
• Közös ajánlattételre a Kbt. 35. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) előírásait,
valamint a közbeszerzési dokumentum előírásait kell alkalmazni.

VI.4)

• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 11. § (1) és (4), valamint a 13. § (3) és (4)
bekezdéseire.
• Az ajánlatokat az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell benyújtani az EKR
rendeletben és a közb. dokumentumban előírtak szerint.
• Az ajánlattétel nyelve a magyar.
• Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevők
alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg a III.1.3) M1.-M3. pont
vonatkozásában.
• Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
• Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése
szerinti lehetőséggel.
• Valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.
• Irányadó jog: az ajánlati felhívás feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai, valamint
végrehajtási rendeletei és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet
• FAKSZ: Takács György (lajstromszám: 00393)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/03 (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

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (11503/2018)
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: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Külterület
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szél István
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.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000154512018/
reszletek (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: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárközi Fruzsina
Telefon: +36 75508592
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
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000154512018/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
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
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gőzturbina kisnyomású futólapátok felújítása
Hivatkozási szám: EKR000154512018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

51130000-2

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Gőzturbina kisnyomású futólapátok felújítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
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: Gőzturbina kisnyomású futólapátok felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50531000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye; 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által biztosított 135 db erodált belépő
éllel és bandázs alsó felülettel rendelkező kisnyomású 5. fokozati futólapát felújítása eróziónak ellenálló
belépő él és bandázs alsó felület kialakításával.
A turbina illetve a turbinalapát műszaki adatai:
&#61485; a turbina típusa: K-220-44,
&#61485; a lapátok a kisnyomású forgórész utolsó, 5. fokozatán üzemelnek,
&#61485; a lapátok anyaga: 15H11MF-S, 0,12-0,19% széntartalommal,
&#61485; a keményített (javított) élszalag előírt felületi keménysége min. 40 HRC,
&#61485; a lapátok aktív hossza: 1030 mm, a befoglaló méretek: 1120 x 250 x 130 mm,
&#61485; a fokozat külső átmérője 3570 mm,
&#61485; a turbinák névleges fordulatszáma: 3000 ford./perc;
A felújított lapátok leszállításának határideje: 2019.01.04.
A lapátok erodált belépő élét stellit-lemez behegesztéssel kell felújítani, a lapátvégtől minimum 310 mm
hosszig.
A külső bandázs belépő él felőli alsó felületét min. 20 mm hosszúságban, valamint közvetlenül a bandázs
alatti belépőél szakaszt stellites felrakó hegesztéssel kell ellátni, az eredeti új lapátnak megfelelő geometria
visszaállítása mellett.
Az ajánlattevőnek el kell végeznie a használt lapátok méretellenőrzése során az összes lapát külső bandázs
hosszának mérését a bandázs középvonalában. Amennyiben a mért érték kisebb, mint 108 mm, akkor a
bandázs belépő oldali felület felhegesztését el kell végezni az eredeti geometria tartásával úgy, hogy a lapát
bandázs hossza a készre munkálást követően 108,2 +0,0/-0,1mm legyen.
A kivitelezés során a varrat nem megfelelősége esetén maximum plusz egyszeri javítás megengedett az
adott hegesztési területen.
A hegesztési és hőkezelési tevékenységek alatti hőbevitel során a lapátok javító zónán kívüli, min. 82 mm-es
húrszélességben és teljes hosszában az alapanyag hőmérséklete nem haladhatja meg a 700 °C-ot.
A felújítást követően repedés és feszültségmentesnek és geometriai méretekre előírtnak megfelelőnek,
egymáshoz illeszkedőnek kell lennie a felújított lapátoknak. A turbinalapát felújítás során lapátonként,
dokumentációval összerendelhető módon szükséges a felújítási tevékenységet végezni és dokumentálni.
A felújítási tevékenységhez 135 db használt turbinalapátot, és geometriai etalonnak, a méret megfelelőség
ellenőrzésekhez, esetleges sablon készítéshez további 10 db új turbinalapátot az ajánlatkérő egyidejűleg
biztosít az ajánlattevő részére.

A turbinalapátoknak (felújított és új) a felújítást követőn a beépíthetőség és cserélhetőség érdekében
a bandázshuzal furatában és a külső bandázs helyzetében csak minimális méreteltérése megengedett
egymáshoz képest, ezért az ajánlattevőnek ellenőriznie és igazolnia szükséges a későbbiekben az egy
beépítési helyhez tartozó 104 db turbina lapát egymáshoz való illeszkedését. Ajánlattevő igénye alapján az
ajánlatkérő a felújítás technológiai próbáihoz és a javításhoz az előre egyeztetett számú használt lapátot
biztosítja. Az ajánlattevőnek ajánlatadáskor meg kell adnia a tárgyi lapátfelújítás várható időszükségletét.
Az ajánlatkérő az ajánlattevővel folytatott előzetes időpont egyeztetést követően jogosult a turbinalapát
felújítás bármely lépésének ellenőrzésére. A felújított lapátok helyszíni ellenőrzésén az ajánlatkérő jogosult
szúrópróbaszerűen a javított részek roncsolás mentes vizsgálatának az ajánlattevő általi megismétlését
kérni, külön díj felszámítása nélkül.
Az előírt műszaki tartalom szerint felújított turbina lapátok az ajánlattevő saját ellenőrző sablonjában
és az ajánlatkérő tartalék kisnyomású turbina forgórészében történt sikeres méretellenőrzést követően
tekinthetőek geometriailag megfelelőnek.
A szerződés szerinti munka az ajánlattevő részére átadott összes lapát és az ellenőrző eszköz
visszaszállítását (DAP Paks fuvarparitás) követően, a felújítási dokumentáció átadását és az ajánlatkérő
általi ellenőrzését, elfogadását követően tekinthető elvégzettnek, teljesítettnek.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gőzturbina kisnyomású futólapátok felújítására vállalt jótállás hónapokban
megadva (minimum 15 hónap – maximum 60 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/04 (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: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.8) pontban megadott
értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott
közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
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 A VI.3.4) és a III.1.4) pont folytatása:
24.A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban
megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

25.A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018.10.15.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Szél István, 00602
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 jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésekben meghatározott
kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Kizáró okok előzetes igazolása:
- Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. (321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés)
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az
érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a jelen közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés)
Kizáró okok utólagos igazolása:
Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani a jelen
pontban meghatározott igazolásokat.
- Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak
szerint kell igazolni:
• Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja szerinti nyilatkozattal,
• Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti nyilatkozattal.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján bármikor kérheti a kizáró okok igazolásának a
benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha
az ajánlat bírálata során alapos kétsége merül fel az ajánlattevő nyilatkozatának valóságtartalmára
vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes
igazolása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében
az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a(z) (közös) ajánlattevő csupán arról köteles
nyilatkozni az ajánlatában, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülnek,
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7)
bekezdés alapján.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi és gazdasági
alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező
eredménykimutatása alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított utolsó

három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti
eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő, közös
ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után
kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt
K220-44-3M típusú turbinák 5. fokozati futólapátjainak felújításából származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 40.000.000 HUF értéket.
Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes
igazolása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A Kbt. 67.
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a(z) (közös) ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni
az ajánlatában, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés
alapján.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt.
65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja
tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban
nem rendelkezik K220-44-3M típusú turbinák 5. fokozati futólapátjainak felújítására vonatkozó
referenciával, melyeknél az elvégzett lapátfelújítás megfelel az alábbi feltételeknek:
a) A felújított futólapátok maximum a következő geometriai eltérésekkel rendelkeztek:
I. a lapát bandázs vastagság min. 4 mm,
II. a lapát bandázs forgórész irányú eltérése az etalon lapáthoz képeset max. 0,6 mm,
III. a lapáthossz eltérése az etalonlapáthoz képest max. 1 mm,
IV. a lapát csillapító huzal furat központ eltérése az etalonlapáthoz képest max. 0,5 mm,
V. a lapát profil és a külső bandázs I-IV. pontban nem szabályozott geometriai profil eltérése az
etalon lapáthoz vagy az eredeti lapát geometriához képest max. 1 mm;
b) A felújítás során előfordult varrat nem megfelelőséget az adott hegesztési helyen (hőhatás
övezetben) maximum plusz egyszer javították;
c) A hegesztési és hőkezelési tevékenységek alatti hőbevitel során a lapátok javító zónán kívüli, min.
82 mm-es húrszélességben és teljes hosszában az alapanyag hőmérséklete, igazoltan nem haladta
meg a 700 °C-ot.
M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.
(X. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján, ha az M.1 alkalmassági feltétel szerint felújított,
K220-44-3M típusú turbinák 5. fokozati (5. fokozat előtti nedvességtartalom 5,6%) futólapátjai közül
nem üzemelt minimum 2 db turbinalapát, a nevezett turbinatípusban legalább 4 évet meghibásodás
nélkül, és az évenkénti eróziós húrhossz csökkenés, a lapátok teljes felújított hosszában maximum 1
mm.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A VI.3.4) További információk pont
folytatása:
10.Minősített ajánlattevők:
Minősített ajánlattevőknek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 30.§ (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak
figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) pontjának
hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a
minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében szigorúbban,
a gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében pedig eltérően határozta meg az alkalmassági
követelményeket a 321/2015.(XII. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése alapján meghatározott
minősítési szempontokhoz képest.
11.Műszaki-szakmai ajánlat:

A műszaki-szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
-Előzetes hegesztési térkép (vázlat, amin látható a lapáton alkalmazandó hegesztési technológiák
érvényes WPQR technológia vizsgálatainak száma és helye),
-A felújítás elvégzéséhez szükséges, érvényes WPQR hegesztési technológia vizsgálatok
dokumentációi,
-A lapátfelújítás várható időszükséglete.
12.Értékelési szempontrendszer: legjobb ár-érték arány
Értékelési módszerek:
1. Nettó ajánlati ár, fordított arányosítás
2. Gőzturbina kisnyomású futólapátok felújítására vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 15
hónap – maximum 60 hónap), hasznossági függvény
A fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1–10 pont.
A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
13.Ajánlatkérő a Kbt. 87.§ (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
14.Az ajánlattevőnek az ajánlatát az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban foglalt követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. (Kbt. 66.§ (1) bekezdés)
15.Az ajánlattevő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő felé
költséget nem érvényesíthet.
16.Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra,
a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű
adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó
jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
17.Az ajánlat értékelési folyamata:
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok
vonatkozásában fenn állnak-e a Kbt. 73.§ (1) bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok.
Az ajánlatkérő még a tárgyalások megkezdése előtt biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és szükség
szerint felvilágosítást kér az ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő a tárgyalások megkezdése előtt a Kbt.
89.§ a) pontja szerint dönt az ajánlatok érvénytelenségéről. Az értékelés részletes szabályait és
menetét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
18.Az ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem
alkalmazza.
19.Az eljárás nyertese:
A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívásban és
a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok
értékelési szempontja szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
20.Tekintettel a Kbt. 117.§-a szerinti eljárásra, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban az ajánlatkérő meghatározta az eljárás sajátos, egyedi szabályait. Azon pontok
tekintetében, ahol az ajánlatkérő külön nem rendelkezik, a Kbt. Harmadik Részében meghatározott
szabályok szerint jár el az ajánlatkérő.
21.A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és
végrehajtási rendeletei, a Ptk. rendelkezései, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet irányadó.
22.Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) bek. szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
23.Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2018.10.05.
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:
Kötbérek:
Késedelmi kötbér:
- késedelem esetén – beleértve bármely hibásan teljesített feladat javítása esetén a javításra rendelkezésre
álló határidő be nem tartását - minden késedelemmel érintett naptári nap után az Ellenszolgáltatás nettó
összegének 0,5%-a, amely a teljesítési véghatáridő időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
Hibás teljesítési kötbér:
- Hibás teljesítés esetén az Ellenszolgáltatás nettó összegének tíz százaléka.
Nemteljesítési kötbér:
- Nemteljesítés esetén az Ellenszolgáltatás nettó összegének húsz százaléka.

A jótállás időtartama a turbinalapátok a turbina forgórészeibe történő beépítésétől számítottan vállalt
időtartam, de legfeljebb a turbinalapátok leszállításától számított 24 hónap + a vállalt időtartam.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A
szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő
a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban
történnek.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése
érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A tárgyi feladat teljesítésének szerződéses feltétele érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű
szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű egyéb irat vagy az
egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékai azon gazdasági szereplők vonatkozásában,
amelyek a szerződés teljesítésében részt vesznek.
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 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
x 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: Az ajánlatkérő
a műszaki-szakmai ajánlatról, az értékelésre kerülő ajánlati elemekről, az ajánlati árról (a
szerződésben ellenszolgáltatás összege) és a szerződéses feltételekről tárgyal.
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot
benyújtó ajánlattevővel, a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson csak
az ajánlatkérő és a Kbt. 89. § a) pont előírásainak megfelelő ajánlatot benyújtó ajánlattevő vehet
részt. Erre való tekintettel az ajánlatkérő az érvénytelen ajánlattevőket (azon ajánlattevők, akik a
kizáró okok hatálya alá esnek, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a
tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében sincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére) még

a tárgyalások megkezdése előtt, az ajánlatuk érvénytelenné nyilvánításáról annak indokolásával
együtt, írásban értesíteni fogja.
A tárgyalás alapvető szabályai, annak függvényében változnak, hogy ajánlatkérő a tárgyalásokat
egy, kettő vagy kettőnél több ajánlattevővel kezdi meg:
A tárgyalások az ajánlattevőkkel több fordulóban kerülnek lefolytatásra:
– az első tárgyalási fordulóban
o a műszaki-szakmai ajánlatról,
o szerződéses feltételekről,
o továbbá az ajánlatkérő megteszi az ajánlati árra vonatkozó észrevételeit is;
– a második tárgyalási fordulóban
o módosított ajánlati ár / végleges ajánlati ár (kettő ajánlattevő esetén) - az ellenszolgáltatás összege
- és a minőségi értékelési szempont szerinti módosított vállalást tartalmazó új ajánlat benyújtására
kerül sor,
– a harmadik tárgyalási fordulóban (kettőnél több ajánlattevő esetén)
o végleges ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege) és a minőségi értékelési szempont szerinti
végleges vállalást tartalmazó új ajánlat benyújtására kerül sor.
Ajánlatkérő az első tárgyalási fordulóban külön-külön tárgyal az ajánlattevőkkel, kettő ajánlattevő
esetén az ajánlatok átvételének időbeli sorrendjének megfeleően. A második és harmadik tárgyalási
fordulóban az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel közösen tárgyal.
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre, mely a tárgyalások befejezésének
időpontjától számított 30 napig tart.
Az ajánlatkérő egyebekben betartja a Kbt. 88. és 89. §-ai szerinti előírásokat.
Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalások befejezésekor a jelenlévő
ajánlattevőknek alá kell írnia.
Az ajánlatkérő az egyes tárgyalási fordulók lezárását követően megvizsgálja, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tárgyalás
befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség
szerint alkalmazza a Kbt. 71-72. §-t.
A részletes tárgyalási szabályokat a közbeszerzési dokumentum III. Fejezet 5. pontja tartalmazza.
A tárgyalások helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17., 357. sz.
épület 12. sz. helyiség (tárgyaló).
A tárgyalás napján a belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal
korábban, a következő adatokat kell megküldeni e-mailen az ajánlatkérő részére:
- a személy neve (vezeték- és utónév),
- születési helye, ideje,
- lakcíme,
- magyar állampolgár esetén anyja neve,
- útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma,
- munkahelyi beosztása, munkáltató megnevezése. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/08/27 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
esetén)
x 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: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/09/07 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000154512018
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:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: A módszerek ismertetését a pontszámok kiszámítására a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
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.Rendelkezések:
a)kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56.§
b)verseny biztosítása: Kbt. 36.§ (1) bek.
c)üzleti titok: Kbt. 44.§, EKR 11.§ (4) bek.
d)dokumentumok benyújtása Kbt. 47.§ (2)-(3) bek., A jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail
útján.
e)tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73.§ (4)-(5) bek
f)hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71.§ (1)-(10) bek.
Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb
hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
g)Kkvk-ra: Kbt. 66.§ (4) bek.
h)Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§
i)Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136.§ (2) bek.
j)Közös ajánlattevő: Kbt. 35.§, EKR 13.§ (3) bekezdés.
A fenti rendelkezések részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2.Közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet a közbeszerzési dokumentum
tartalmazza. A közbeszerzési dokumentum tartalmazza továbbá az ajánlat elkészítésével
kapcsolatban a(z) (közös) ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást,
az ajánlat keretében benyújtandó iratok jegyzékét, valamint a kizáró okok fenn nem állásának
igazolására, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az előzetes és az
utólagos igazolási kötelezettség részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét.
3.Aláírási címpéldányok:
A(z) közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről benyújtandó nyilatkozatokat az adott gazdasági szereplő cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása
érdekében az ajánlathoz csatolni kell a(z) (közös) ajánlattevő és az alkalmasság igazolására
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult
képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban cégszerűen aláíró személyek közjegyző által
ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű
másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a

VI.4)

külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos
aláírási címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta
egyszerű másolatának benyújtása. Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult
képviselő(k)től kapott meghatalmazás alapján meghatalmazott személy ír alá, szükséges a
cégjegyzésre jogosult meghatalmazó képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya,
aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági
szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási minta, és a meghatalmazó képviselő(k)
aláírását és a meghatalmazott(ak) személy aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazás egyszerű
másolati példánya.
4.Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat
figyelembe vette az ajánlat kidolgozása során.
5.Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan.
6.Az eljárás során benyújtandó dokumentumok - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolati példányban is benyújthatóak. [Kbt. 47.§ (2) bekezdés]
7.Az ajánlatban meg kell jelölni Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat.
8.Igazolások:
Ha az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e
törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással
egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is. [Kbt. 47.§ (3) bekezdés]
9.Fordítás:
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő által készített felelős
fordítását is elfogadja. [Kbt. 47.§ (2) bekezdése]

E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/03 (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

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (10795/2018)
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: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 96503338
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petz.gyor.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: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000199742018/
reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000199742018/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
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: Zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszközök (CSTD) c
Hivatkozási szám: EKR000199742018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

33680000-0

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszközök (CSTD) citosztatikus
keverékinfúziókhoz
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
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: ampulla adapter, infúziós palackokhoz/zsákhoz való
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33680000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ampulla adapter 10 500 db
infúziós palackhoz/zsákhoz való adapter 12 000 db
fecskendő egység 2 500 db
fecskendő feltét luer lock-os csatlakozóval 400 db
infúzió pumpa csatlakozó 280 db
mennyiségi eltérés a kiíráshoz képes + 10% (opciós tétel)
A beszerzett rendszernek kompatibilisnek kell lennie az Ajánlatkérőnél működő CATO rendszerrel.
Konszignációs raktár üzemeltetése, melyet 2 munkanapon belül fel kell töltenie a nyertes Ajánlattevőnek. Az
ajánlott eszközöknek egymással kompatibilisnek kell lennie.
(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 15 egymás utáni átszúrás – lecsatlakoztatás után is cseppmentes
csatlakozást biztosít (mérés alapján, melyet az ajánlatkérő végez el) (igen – nem) 15
2 Mechanikai eszköz biztosítása az ampullákra történő ráhelyezéshez (igen – nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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: VI.3.4) rész folytatása,
karakterhiány miatt, itt kerül feltüntetésre.
24.) A Kbt 76. § (10) bekezdése alapján az ajánlatokat az alábbi módszertan szerint fogja értékelni:
Értékelési szempontok értelmezése nettó ajánlati ár (HUF) esetében
Az ajánlatok bírálati részszempontjainak értékelése során adható pontszám alsó határa: 0
pont, felső határa. 10 pont. Valamennyi részszempontnál a legelőnyösebb ajánlat 10 pontot, a
többi ajánlat kevesebb pontot kap. Az így kialakított pontszámok a súlyszámmal felszorzásra,
majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Részajánlatonként az így
összegzett pontszámok kerülnek összevetésre (két tizedes jegy pontosságig, a kerekítési szabályok
betartásával).
Nettó ajánlati ár (HUF)
A pontszámok meghatározását relatív értékelési módszerrel, fordított arányosítás szabályai szerint
kerülnek kiszámításra két tizedes jegy pontosságig. Az értékelés során adható pontszám 0-10 pont.
Valamennyi részszempontnál a legelőnyösebb ajánlat 10 pontot, a többi ajánlat kevesebb pontot
kap. Az így kialakított pontszámok a súlyszámmal felszorzásra kerülnek.
P = (A legjobb / A vizsgált) (P max - P min) + P min
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Értékelés minőségi szempontok esetében:
15 egymás utáni átszúrás – lecsatlakoztatás után is cseppmentes csatlakozást biztosít (mérés
alapján, melyet az ajánlatkérő végez el) (igen – nem) / súlyszám 15
Az ajánlatkérő a benyújtott termékmintákon ellenőrzi, hogy a 15 egymás utáni átszúrás –
lecsatlakozás után is cseppmentes csatlakozás biztosítható- Az ajánlatkérő zsűrizéssel fogja
megállapítani, melynek során három bíráló személy fogja elvégezni a kísérletet. A kísérletről
jegyzőkönyvet és videó felvételt készítenek. A termékek bírálók részére történő anonimitást oly
módon biztosítja, hogy a kapott termékmintákhoz sorszámot fog rendelni. A sorszámokkal ellátott
példányok kerülnek átadásra a vizsgálatot végző személyzetnek. Amennyiben a 15 egymásutáni
próbát követően is cseppmentes a csatlakozás, akkor 10 pontot fog kapni, amennyiben nem akkor 0
pontot.
Mechanikai eszköz biztosítása az ampullákra történő ráhelyezéshez (igen – nem) / súlyszám: 15
Amennyiben az ajánlattevő biztosít ilyen eszközt akkor megkapja a 10 pontot, amennyiben nem
akkor nulla pontot fog kani.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciók leírása: Az eredeti mennyiséghez képest + 10%-os eltérés lehetséges.
Lehívására a betegszám változásának függvényében kerül sor.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Az ajánlathoz az ajánlattevőnek nem steril mintát kell biztosítania az alábbiak
szerint:
Ampulla adapter 5 db
infúziós palackhoz/zsákhoz való adapter 5 db
fecskendő egység 5 db
fecskendő feltét luer lock-os csatlakozóval 5 db

infúzió pumpa csatlakozó 5 db
II.2.1)
Elnevezés: ampulla adapter, infúziós palackokhoz/zsákhoz való
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33680000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ampulla adapter 5 900 db
infúziós palackhoz/zsákhoz való adapter 6500 db
fecskendő feltét luer lock-os csatlakozóval 1 300 db
infúzió pumpa csatlakozó 200 db
mennyiségi eltérés a kiíráshoz képes + 10% (opciós tétel)
A beszerzett rendszernek kompatibilisnek kell lennie az Ajánlatkérőnél működő CATO rendszerrel.
Konszignációs raktár üzemeltetése, melyet 2 munkanapon belül fel kell töltenie a nyertes Ajánlattevőnek. Az
ajánlott eszközöknek egymással kompatibilisnek kell lennie.
(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 15 egymás utáni átszúrás – lecsatlakoztatás után is cseppmentes
csatlakozást biztosít (mérés alapján, melyet az ajánlatkérő végez el) (igen – nem) 15
2 Mechanikai eszköz biztosítása az ampullákra történő ráhelyezéshez (igen – nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (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: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása: Opciók leírása: Az eredeti mennyiséghez képest + 10%-os eltérés
lehetséges. Lehívására a betegszám változásának függvényében kerül sor.
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 igen
Opciók leírása: Az eredeti mennyiséghez képest + 10%-os eltérés lehetséges. Lehívására a
betegszám változásának függvényében kerül sor.
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 A termékminták vizsgálatához 5-5 db termékminta benyújtása szükséges. A
termékek megfelelőségének bevizsgálására klinikai körülmények között kerül sor. A bevizsgálást 3 fő fogja
végezni, melyről jegyzőkönyvet veszünk fel, a vizsgálatok elvégzését videó felvételen is dokumentálni fogjuk.
További részletek az egyéb információkban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fenn áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában
közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 64. § (1) alapján a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per 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 Kbt. 64. § (2) alapján, 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.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17.§ szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, figyelembe
véve a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerezési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdésében hivatkozott Magyarországon, valamint
az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által
benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Nem releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem releváns.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő pénzügyi alkalmassági követelményt
nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlatkérő pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír
elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónapban teljesített (a vizsgált időszak alatt teljesített, de legfeljebb hat
évben megkezdett) zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszköz (CSTD) szállításáról, a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 23. §-nak megfelelő módon. A nyilatkozatban és az igazolásban fel kell tüntetni

a szerződés tárgyát (zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszköz (CSTD) szállításáról); mennyiségét, a
teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét
és telefonszámát vagy e-mail címét; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a
nyilatkozatban és az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban
vett részt, melyek voltak azok a feladatok, amelyeket elvégzett.
A legjelentősebb szállításoknak elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
mértékéig ismertetni és igazolni. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés zárt rendszerű
gyógyszerátviteli eszköz (CSTD) szállításáról kívül egyéb feladatokat is magában foglal, Ajánlatkérő
kizárólag a zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszköz (CSTD) szállításáról szállítás szerinti
szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett
részt. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az
alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
A referencia igazolható egy vagy több szerződéssel is.
M.2. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja
alapján a megajánlott termék gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatát, és az osztályba sorolástól
függően a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezettől származó CE megfelelőssé értékelési tanúsítványt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1., M.2. alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) - (11) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
1. rész vonatkozásában: Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónapban 19 260 db zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszköz (CSTD)
szállításáról szóló, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített referenciával
rendelkezik.
2. rész vonatkozásában: Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónapban 10 425 db zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszköz (CSTD)
szállításáról szóló, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített referenciával
rendelkezik.
M.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha az általa megajánlott orvostechnikai eszközök rendelkeznek a
4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és az osztályba sorolástól
függően a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal.
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:
Ajánlatkérő az alábbi szankciókat érvényesítheti a Vállalkozóval szemben:
• Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondás
• Kötbér a Ptk. 6:186. §. (1) bekezdése alapján
• Kártérítés érvényesítése
Késedelmi kötbér
Minden naptári nap után a megrendelés nem teljesített része teljese nettó értékének 5 %-a, de maximum a
nem teljesített rész teljes nettó ellenértékének 30%-a.
Meghiúsulási kötbér
Az Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt abban az esetben, ha a jelen szerződést az Ajánlattevő
súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulási
részre vonatkozó ellenszolgáltatás nettó vállalási díjának 30 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéses
feltételek tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Az Ajánlattevő a teljesítésigazolás birtokában - figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire jogosult a számláját kiállítani.
A vételár kifizetésére a sikeres próbaüzem befejezését követően, az Ajánlattevő a számla
kézhezvételét követően a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint átutalással fizeti meg
az Ajánlattevőnek.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a Forint (HUF). A részletes fizetési
feltételeket a dokumentáció mellékletét képező szerződési feltételek tartalmazza.
A vételár kifizetésére – a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdése valamint az 1997. évi LXXXIII. tv 9/A §a szerint a finanszírozott egészségügyi szolgáltatók esetében a Ptk 6:130§ (1) bekezdésében
foglaltakra tekintettel – a kiegyenlítés határideje 60 nap–, melyre banki átutalással kerül sor.
Az ajánlatkérő előleg lehetőségét nem biztosítja.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé az önálló Ajánlattevő, illetve a közös ajánlatot tevő nyertesek által
gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez.
VI.3.4. Rész folytatása itt a karakterkorlátozás miatt:
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját.
11. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban,
abban az esetben a Rendelet 13.§-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy
elektronikus ügyintézés esetén az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példányát. Amennyiben nincs
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, a benyújtott ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő erre
vonatkozó nemleges nyilatkozatát.
12. Kiegészítéseként ajánlatkérő előírja, hogy a nem forintban megadott referenciában szereplő adatok
eredeti devizanemben kerüljenek feltüntetésre. A különböző devizák forintra történő átszámításával
összefüggésben referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni.
13. Az Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Az Ajánlattevők az összegzés megküldésekor értesülnek
az eljárás eredményéről. Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb
ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 131. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést. A szerződés a nyertes Ajánlattevővel vagy Közös ajánlattevőkkel a döntés
kihirdetése napját követően a Kbt. 131. §-ában írtak szerint kerül aláírásra.
14. Ajánlattevőnek a Kbt. 66-67. §-a szerint, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
15. Az Ajánlattevőnek ajánlatát elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül kell benyújtania. Az ajánlattal
kapcsolatos részletes formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
16. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő nyilatkozatban köteles
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi
ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus,
hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
17. Jelen ajánlati felhívásban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv, Kbt. továbbá az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció feltételei az irányadók.
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: VI.3.4. rész
folytatása karakterkorlátozás miatt itt:
25. A termékminták benyújtásának időpontja megegyezik az ajánlatok benyújtásának időpontjával. A
termékminták benyújtásának helye, az ajánlatkérő székhelye: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. A épület
114-es iroda.
II.2.13-as rész folytatása:

A beérkezett termékminták anonimitásának biztosítása érdekében a vizsgálatot végző személyeknek
sorszámmal ellátva kerül átnyújtásra. A benyújtott termékmintákat az ajánlatkérő injekcióhoz tartozó
színezett vízzel fogja végezni.
Az ajánlatkérő által elfogadott alsó határ a 15 „egymás utáni átszúrási próba”, mivel az e rendszerek
tanúsítása során alkalmazott vizsgálatok ezt a határt támasztják alá.
Az így átadásra kerülő termékmintákból 3 db kerül felhasználásra. 2-2 db-ot az ajánlatkérő 5 évig
meg fog őrizni annak érdekében, hogy tudja ellenőrizni, hogy a szállítás a kapott termékmintáknak
megfelelően, azonos minőségben történik-e.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
VI.3.4. Rész folytatása itt a karakterkorlátozás miatt itt:
18. Ajánlattevő az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti
követelményekről:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): http://www.nav.gov.hu
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM): http://www.vm.gov.hu és www.kvvm.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM): http://www.ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH): http://www.mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ): http://www.antsz.hu
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF): http://www.ommf.gov.hu
Ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzat honlapja: www.gyor.hu
19. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bek. e) pontját.
20. Az eljárásba bevont felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó: Horváthné Kercza Virág
lajstromszáma: 00944
21. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő, a http://pontosido.com adatai szerint
22. A közbeszerzési szakmai leírásban az „előírt paraméterek, minimum követelmények” körében megadott
minimum előírásokat az érvényes ajánlattétel feltételeként a megajánlott termékeknek teljesíteniük kell.
Az ajánlattevő által megadott paramétereket a csatolandó termékleírásból ellenőrzi, tehát a leírásnak
oly mértékben teljes körűnek kell lennie, hogy az ellenőrzés Ajánlattevő abból elvégezhesse. A műszaki
leírásban esetlegesen nevesített típus név, márkanév stb. csupán a termékek pontos behatárolását
szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak
rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt . Második részében foglalt szabályok által nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az
önállóan kialakított eljárási szabályok következők a Kbt. 112. §. (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az
alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza, nem hív fel közvetlenül három gazdasági
szereplőt ajánlattételre.
- Az Ajánlatkérő a megindító felhívást hirdetmény útján teszi közzé.
- A Kbt. 113. § (6) bekezdését az eljárást megindító hirdetmény visszavonására is alkalmazza.
- Az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
- 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. A dokumentáció 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.
- Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt 73. § (1) (2)és (3) bek szerinti érvénytelenségi okot.
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: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/07/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1), (4) és (6)
bekezdései is vonatkoznak.
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: Nettó ajánlati ár (HUF) A pontszámok meghatározását relatív értékelési módszerrel,
fordított arányosítás szabályai szerint kerülnek kiszámításra két tizedes jegy pontosságig. Minőségi
szempontok esetében "igen" esetén 10 pont, "nem" esetében 0 pontot kap.
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. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §.
foglaltaknak megfelelően biztosítja. 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.
2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
3. Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 114.§ (6) bekezdése szerint van lehetőség.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Közös ajánlattevőknek az ajánlatukban
csatolniuk kell az együttműködési megállapodásukat, melyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésbe
előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös
ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
5. Az ajánlati felhívás III.1.3. (M.1, M.2,) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozza meg.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és
(4) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt
példányát szükséges benyújtani.
7. Az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 66. (6) bekezdése szerint meg kell jelölnie azt a részt,
melyhez alvállalkozót kíván igénybe venni. Ajánlattevőnek (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, és az ajánlathoz csatolni. Felhívjuk az
Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésében írtakra.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban
megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
8. Az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlattevőnek az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészítenie, hogy azok ne tartalmazzanak
a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdése szerintielemeket, valamint az üzleti titoknak minősített információkat
az ajánlatban elkülönített módon kell elhelyezni. Az ajánlattevő az elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar
nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar
nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Minden idegen nyelven kiállított dokumentum/igazolás
mellé csatolni kell azok felelős egyszerű magyar nyelvű fordítását is a Kbt. 47. §. (2) bekezdése
szerint. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy
az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/02 (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

Alacska Község Önkormányzat (11644/2018)
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: Alacska Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23407495
Postai cím: Dózsa Utca 7
Város: Alacska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3779
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujlaki Béla
Telefon: +36 48521165
E-mail: alacska@primposta.hu
Fax: +36 48521166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alacska.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Miklósvári Kastély energetikai megújítása
Hivatkozási szám: EKR000092982018
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:
Miklósvári Kastély energetikai megújítása,
- külső homlokzati hőszigetelés
- emeletes épületrésznél azbesztmentesítés történik tetőhéjalás cseréjével, a földszintes épületrésszel
azonos cserépfedéssel, a meglévő azbesztpala bontásával, tetőléc, ellenléc, fólia építésével
- homlokzati nyílászárók cseréje külső-belső párkánnyal faszerkezetű hőszigetelő nyílászárókra, az
eredetivel megegyező kialakítással, megjelenéssel,
ablakoknál külső párkánnyal utólagos hőszigetelés miatt
- hőszigetelt lábazati vakolatrendszer készítése a lábazati vakolat
szükségszerinti javításával és leverésével
- homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer készítése (csak tűzvédelmileg minősített
rendszer építhető be) színezett vékonyvakolattal a jelenlegi homlokzati megjelenés megtartásával
- pince és földszint közötti födém hőszigetelése a pince felől
- fűtés korszerűsítés
- elektromos hálózat korszerűsítése
- napelemek elhelyezése tetőre
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 81470829 (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: Miklósvári Kastély energetikai megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45212354-2

További tárgyak:
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3779 Alacska, Kossuth u. 50. sz., Hrsz: 208/7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
– Állványozás: 1517 m2

– C25/30 képlékeny kavicsbeton keverék: 5,63 m3
– Falazat építés,falazás: "Phorotherm 10 M+F profil válaszfal. 8,18 m
– Vakolatok készítése: 142 m2
– Vékony vakolatok készítése: 919 m2
– Burkolatok elhelyezése: 22,22 m2
– Fa nyílászárók elhelyezése. 98,63 m2
– Festés,belső munkálatok: 48,58 m2
– Fafelületek mázolása: 256,38 m2
– Homlokzati hőszigetelés: 869,67 m2
– Födém hőszigetelés. 349,75 m2
– Térburkolatok készítése: 51,83 m2
– Fűtésszerelés,csővezeték kiépítése: 336 Fm
– Radiátorokelhelyezése: 41 db
– Kondenzációs fűtőkazán elhelyezése: 1 db
– Munkaárok földkiemelése. 105 m3
– Mosdó elhelyezése: 3 db
– WC elhelezése: 5 db
– Csővezeték elhelyezése: 24 Fm
– Lefolyó vezetékek elhelyezése: 79 Fm
– Csővezetékek elhelyezése: 26 Fm
– Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőben: 2690 m
– Kapcsolók elhelyezése: 19 db
– Csatlakozó aljzatok elhelyezése: 65 db
– Lámpatestek elhelyezése: 142 db
- Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy
polikristályos napelemes rendszer, lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten,
További részletes mennyiségi adatok a Közbeszerzési Dokumentumok IV. Műszaki Dokumentáció kötetében
találhatóak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész
hónapokban) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb
megajánlás: 48 20
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata (egész hónap) előny a nagyobb
vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 50 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00059
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: Miklósvári Kastély energetikai megújítása
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:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bükk Woodwork Faipari,Építőipari,Kereskedelmi,és Szolgálltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46238256
Postai cím: Akácos Utca 3
Város: Tardona
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország

E-mail: bukkwoodwork@gmail.com
Telefon: +36 308498728
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14411960205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 78339512
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81470829
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
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
Ország:
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: Győrfi Gábor egyéni vállalkozó

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45694105
Postai cím: Lillafüredi Út 26
Város: Mályinka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3645
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 64981217225
Hivatalos név: TAKÁCS ÉS TÁRSA Épitőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76837256
Postai cím: BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 15
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11804523205
Hivatalos név: Bükk Woodwork Faipari,Építőipari,Kereskedelmi,és Szolgálltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46238256
Postai cím: Akácos Utca 3
Város: Tardona
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14411960205
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:
2018/05/31 (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:
2018/07/03 (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

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) (11468/2018)
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: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
Nemzeti azonosítószám: AK16169
Postai cím: Stefánia út 4.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patyik Ágota
Telefon: +36 62599599
E-mail: titkarsag@ativizig.hu
Fax: +36 62599555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ativizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ativizig.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: vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belvízvédelmi csatornák lefolyási akadályainak 2018. évi eltávolítási munkálatai, valamint
műtárgy helyreállítási munkálatok elvégzése a Szegedi Szakaszmérnökség területén
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:
Belvízvédelmi csatornák lefolyási akadályainak 2018. évi eltávolítási munkálatai, valamint műtárgy
helyreállítási munkálatok elvégzése a Szegedi Szakaszmérnökség területén
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 185000000 (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 csatornák lefolyási akadályainak 2018. évi eltávolítási munkálatai,
valamint műtárgy helyreállítási munkálatok elvégzése a Szegedi Szakaszmérnökség területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45111220-6
45240000-1
45252124-3
45111100-9
45442200-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU333 A teljesítés helye: Algyő, Bordány, Csengele, Deszk, Domaszék,
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kiszombor, Mórahalom, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged,
Szeged-Kiskundorozsma, Szeged-Tápé
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi csatornák vonatkozásában, összesen az alábbi főbb mennyiségek:
CSATORNÁK
Ferencszállási főcsatorna D-i ág
Rétaljai csatorna

Algyői főcsatorna
Széksóstói főcsatorna
Maty-Subasai főcsatorna
Akoltelepi csatorna
Ü-13
Ü-132
Dongéri főcsatorna
Fehértó-Majsai főcsatorna
Majsa-Szanki csatorna
Kettőshatár-Szénáskerti csatorna
Majsa-Szanki csatorna
Marisi csatorna
Csengelei csatorna
Kisteleki főcsatorna
Kisteleki főcsatorna
Temetői csatorna
Büdöstói csatorna
Dóc-Erzsébeti csatorna
Szomolyai csatorna
Szénasági csatorna
Szénasági III. mellék csatorna
Szillér-Baktó-Pöröséri összekötő csatorna
Kisivánszéki csatorna
Ábrahámszéki V. mellék csatorna
Tápéi főcsatorna
Tápéi főcsatorna
ÖSSZESEN
134 927 kézi nádvágás (m2)
867 365 gépi nádvágás (m2)
231 049 cserjeirtás (m2)
12 618 gépi iszaptala-nítás (m3)
2 336 kotrási meddő szállítás (m3)
10 094 depónia rendezés (m3)
MŰTÁRGY HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁLATOK KERETÉBEN AZ ALÁBBI CSATORNÁKAT ÉRINTŐEN
Meglévő csavarorsós acélszerkezetek bontása (elzárótábla felhúzószerkezet, tokszerkezet)
Elzáró tábla javítása, készítése, műhelyben
Csavarorsós felhúzó szerkezet fenntartása műhelyben (csavarorsó, anya, anyaház, hajtókar, laposmenet 36)
Tokszerkezet javítása fenntartása, sérült részek eltávolításával és pótlásával (egyenlő szárű L szelvényből,
80 mm-es) 4500 mm magasságig
Korrózió védelem, rozsdátlanítás, alap és fedő mázolás
Vízmérce lap elhelyezése készített tartó szerkezetre 2,5 m magasságig
Ideiglenes elzárás készítése majd bontása zsilipszerkezet al és felvíz felőli oldalán homokzsákból
Víztelenítési munkák végzése szivattyúzással
Megsérült műtárgy kibontásának földmunkái: földkiemelés, földvisszatöltés tömörítéssel
Meglévő teherelosztó lemez bontása
Zsaluzat készítés
Vasbeton teherelosztó lemez készítése duplahálós vasalással, geotextília elhelyezéssel
Meglévő sérült rézsű és mederburkolatok bontása
Mederburkoló elemek elhelyezése ágyazattal, tükör készítéssel
Tereprendezés műtárgy környezetében
Törmelék összeszedése és elszállítása lerakóhelyre
Kerékvetők elhelyezése
Tiltós csőáteresz építése (Ø 800-as), zsiilptáblával
CSATORNÁK
ZSILIPTÁBLA - Rétaljai csatorna (5+915 cskm.)
Tiltós áteresz - Ferencszállási önt. tápcs. (0+027 cskm.)
ZSILIPTÁBLA - Jánosszállási cs. (0+000, 0+015 cskm.)
ZSILIPTÁBLA - Akoltelepi cs. (0+100 cskm.)
Csavarorsó csere - Dongéri fcs. (28+757, 27+356 cskm.)

A teljes mennyiség és a műszaki leírás a felhívásban és a ,,Dokumentáció” IV. kötetében kerül részletesen
kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. 13.3.M/1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai
többlet tapasztalata (hónap)(max.36 hónap) (Szakmai ajánlat - 1) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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: Belvízvédelmi csatornák lefolyási akadályainak 2018. évi
eltávolítási munkálatai, valamint műtárgy helyreállítási munkálatok elvégzése a Szegedi Szakaszmérnökség
területén
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:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti u. 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13445762-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 187844728
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 185000000
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: Építési munkák
részfeladatai

Aljnövényzet/bozót eltávolítási munkák részfeladatai
Vízi létesítmények építésének részfeladatai
Kotrási és szivattyúzási munkák részfeladatai
Bontási munkák részfeladatai
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
Ország:
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: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti u. 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13445762-2-09
Hivatalos név: ALFÖLD EURÓPA Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Haladás utca 42.
Város: Földes
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4177
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11691998-2-09
Hivatalos név: KÖRÖS-SZKRÉPER Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dr. Melich János utca 9.
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24385813-2-04
Hivatalos név: MAGYAR-PARKÉPÍTŐ Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németh László u. 26.
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164-2-15
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:
2018/03/23 (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:
2018/06/29 (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

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (11515/2018)
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: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Nemzeti azonosítószám: AK01332
Postai cím: Dózsa György út 152.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Batki Szilvia
Telefon: +36 12389505
E-mail: batki.szilvia@bmszki.hu
Fax: +36 12389502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmszki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmszki.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
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) informatikai
rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50312600-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) informatikai rendszereinek
üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása. Az IT rendszer főbb jellemzői: 348 db munkaállomás, 27 db
fizikai és 5 db virtualizált szerver, 143 db switch és 1.972 db hálózati végpont (A teljesítés időtartama alatt a
megadott számokban kismértékű változások lehetségesek, az átalánydíj ezen később bevont eszközökre is
kiterjed, azok után további díj nem számolható fel.)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44911000 (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 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) informatikai
rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50312600-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Telephely Cím
Alföldi 1081 Alföldi utca 4. 1081 Alföldi utca 6-8.
Aszódi 1097 Aszódi út 18.
Bánya 1105 Bánya utca 37.
Dózsa 1134 Dózsa György út 152.
Előd 1105 Előd utca 9.
Fehér 1106 Fehér köz 2.
Gyáli 1097 Gyáli út 33-35.
Kálvária 1089 Kálvária utca 23.
Kocsis Budapest XI. Kocsis utca 5.
Könyves* és Könyves orvosi*1087 Könyves K. krt. 84. (Kőbányai út sarok)
Kőrakás park 1157 Kőrakáspark 1-8.

Külső Mester 1091 Külső Mester u. 84.
Rákosszeg park 1142 Rákosszeg park 4 és 6.
Szabolcs 1134 Budapest, Szabolcs utca 33-35.
Táblás 1097 Táblás u 31.
Váci 1044 Váci ut 102 -Rév u. 1.
Vaspálya 1083 Vaspálya utca 56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) informatikai rendszereinek
üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása. Az IT rendszer főbb jellemzői: 348 db munkaállomás, 27 db
fizikai és 5 db virtualizált szerver, 143 db switch és 1.972 db hálózati végpont (A teljesítés időtartama alatt a
megadott számokban kismértékű változások lehetségesek, az átalánydíj ezen később bevont eszközökre is
kiterjed, azok után további díj nem számolható fel.)
(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” kategóriájú hibajavítás megkezdésének ideje 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei (BMSZKI) informatikai rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása
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:
2018/06/28 (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: OMIKRON Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1084
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13613121-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42184552
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44911000
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: 5 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kábelhálózat építés
kivitelezése
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
Ország:
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: OMIKRON Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1084
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13613121-2-42
Hivatalos név: ManalonSoft Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 234.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24871774-2-13
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:
2018/04/13 (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:
2018/07/03 (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

Buzsák Községi Önkormányzat (11720/2018)
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: Buzsák Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK18555
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Buzsák
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8695
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kara Lajos
Telefon: +36 85530057
E-mail: polgarmester@buzsak.hu
Fax: +36 85530067
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buzsak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.buzsak.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: „Berek Látogatóközpont létrehozása Csisztapusztán”
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:
Egyösszegű átalányáras kivitelezési szerződés a Berek Látogatóközpont kivitelezési munkáinak
elvégzésére.
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: „Berek Látogatóközpont létrehozása Csisztapusztán”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45212300-9

Kiegészítő szójegyzék

45212312-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Berek Látogatóközpont
8695 Buzsák-Csisztapuszta, 982/6 helyrajzi számú telek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berek Látogatóközpont létrehozása Csisztapusztán:
A Buzsáktól 5 km-re található Csiszta-Fürdő 42 C °-os ásványi anyagokban gazdag hidrokarbonátos, kénes
gyógyhatású, meleg vizes fürdővel rendelkezik. Ajánlatkérő szándéka, hogy az itt megjelenő vendégkörnek
a helyi és környező természeti és népművészeti, népi építészeti emlékeket bemutassa, növelve ezzel a
turisztikai vonzerőt, valamint, hogy a helyi történelmi és táji értékeket vonzóvá tegye.
Maga a fürdő egy fedett gyógymedencével és szociális blokkal egész évben üzemel, a strandi zóna
nyújtotta nyári szezonban. A látogató központ teljes évi üzemelésével ezt a vendégkört szeretné Ajánlatkérő
szélesíteni.
Erre a meglévő háttérre alapozva létesülne a helyi népszokásokat, hagyományokat, emlékeket és a táj
sajátosságát bemutató „Berek Látogatóközpont”, valamint az épület mellett tervezett tanösvény, ami a Berek
lápi növényállományát mutatja be. A pályázat keretében megvalósuló látogatóközpont fejlesztés célja a

turisztikai szolgáltatás kiszélesítése és a szezon meghosszabbítása. A tervezett fejlesztések kiegészítik
a gyógyfürdő meglévő kínálatát, egész évben igénybe vehető, piacképes, célcsoport orientált turisztikai
szolgáltatások, attrakciók jönnek létre, melyek a gyógyfürdő vonzerejére építve, azt kiegészítve innovatív és
interaktív megoldásokkal komplex élményszerzést szolgálnak.
A látogatóközpontba érkező kerékpáros és gyalogos, később kisvonattal érkező vendégkör számára
szabadtéri pihenés, várakozás céljából szociális épület létesül.
A fejlesztés keretében 2 épület létesül:
1. Látogatóközpont
2. Szociális épület
Telepítés, funkció:
A tervezett épület szinteltolásos kialakítású, a fél szinteket lépcső és akadálymentes lift köti össze.
Az érkező szint a rendezett terepszinten található, a félszintről kilátunk a környező természetes nádasra,
felette fél szinttel pedig térben összekapcsolva elérhetjük a galériaszinti kiállítást.
Az alagsor fél szinttel található az érkező szint alatt, szintén terepszinti kapcsolattal.
A félszint eltolást a funkcionális indokokon túl a magas talajvízszint, valamint a terep közelében lévő jó
teherhordó talaj indokolta, a gazdaságos, költséghatékony építhetőség miatt.
Az épület és környezete komplex akadálymentesített lesz.
Az épület fűtési-hűtési és használati melegvíz energiabiztosításához hőszivattyús rendszerű, alternatív
energiát használunk fel.
A hőszivattyú termálvíz hulladékhő hasznosítására egy felszín feletti, hőszigetelt víztározó építmény kerül a
telken szabadon állóan elhelyezésre.
Az épület mellett egy tanösvény készül, ami a Berek lápi növényállományát mutatja be.
Tervezett paraméterek:
• Telek területe: 20 673 m2
• Beépített alapterület meglévő: 2188,40 m2
• Beépített alapterület látogatóközpont: 700,80 m2
• Beépített alapterület víztározó építmény: 49,98 m2
• Beépített alapterület szociális épület: 154,32 m2
• Beépített alapterület összesen: 3084,32 m2
Építéshez kapcsolódó főbb munkanemek:
Szerkezetépítés
Víztelenítés; zsaluzás és állványozás; irtás, föld- és sziklamunka; síkalapozás; helyszíni beton és vasbeton
munka; fém- és könnyű épületszerkezet szerelése; rögzítések, tömítések.
Építőmesteri, szakipari munkák
Keverékkészítés; vakolás és rabicolás; hideg- és melegburkolatok készítése; aljzat előkészítés; bádogozás;
fa- és műanyag szerkezet elhelyezése; lakatos szerkezet elhelyezése; felületképzés; szigetelés; beépített
berendezési tárgyak elhelyezése; kőburkolat készítése; beépített szállító- és emelő berendezések;
belsőépítészet; díszítéstechnika.
Villamossági szerelési munkák
Erősáram (ezen belül napelem-rendszer telepítése), gyengeáram.
Gépészeti szerelési munkák
Hőszivattyú; víz-csatorna; fűtés; szellőzés.
Kertészet; közműépítés; útépítés.
A beruházás keretében megépítendő függönyfal: 125 m2.
Az épület és környezete komplex akadálymentesített lesz.
Az akadálymentesítés során tervezett elemek (rehabilitációs tervdokumentáció szerint):
1- Az intézmény megközelítése.
A terület, megközelítése aszfaltozott, burkolt felületen biztosított.
2- Akadálymentes parkolók kialakítása.
1 db új akadálymentes parkoló kialakítása tervezett a meglévővel ikresítetten, merőleges beállással.
3- Akadálymentes külső közlekedő útvonal biztosítása.
A parkolótól az akadálymentes bejáratig biztosított az akadálymentes útvonal. Szélességük min. 1,20 m,
burkolatuk szilárd, fagyálló, egyenletes, csúszásmentes felület.
4- Bejárat kialakítása.
Új, komplex bejárat készül. Fogadószintje a rendezett terephez igazítva lett meghatározva a -0,02 m-en,
szintkülönbség áthidalására nincs szükség. 220-as névleges méretű, kétszárnyú, szimmetrikus, korszerű,
szerkezet, egy-egy szárny nyitása 90 cm-es szabad szélességet biztosít.
5- Vízszintes közlekedés biztosítása.
Minden közlekedő terület kétirányú közlekedést tesz lehetővé.
6- Függőleges közlekedés

Két használati szint tervezett a központban, melynek földszintjén jelentős szintkülönbséget is át kell
hidalni.Ezért akadálymentes lépcsők és személyfelvonó létesül.
7- Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése- vizsgálat
8- Akadálymentes helyiségek kialakítása
Szintenként 1-1 db akadálymentes, nemektől függetlenül használható vizes helyiséget
alakítunk ki, valamint a szociális épületben egy akadálymentes, nemektől függetlenül használható
zuhanyozó kialakítása tervezett.
9- Info-kommunikációs rendszer kialakítása
A beruházás során a fizikai akadálymentesítés mellett infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósul.
A közterületen helyezzük el, pl akadálymentes parkoló, vagy bejárat helyét jelző tábla. Az épületen belül
információs táblát helyezünk el, melyek a
funkciókat és irányokat jelzi, jól olvasható feliratokkal, Braille írással.
A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő berendezések gyártmánya, típusa egy
minőségi szintet jelöl, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
a megjelölt gyártmányú berendezésekkel azonos minőségű, azokkal egyenértékű anyagok felhasználhatók.
Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata, és felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megnevezés: 2. Jótállás időtartama (24 hónap kötelező jótállási időn felül
maximum további 36 hónap) 9
2 Megnevezés: 3. A szerződés teljesítésében résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É kódjelű (vagy hatályos átsorolás előtti vagy más
tagállamban letel 7
3 4. A szerződés teljesítésében résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó
mellékletében meghatározott MV-ÉG kódjelű (vagy hatályos átsorolás előtti vagy más tagállamban
letelepedett sza 7
4 Megnevezés: 5. A szerződés teljesítésében résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉV kódjelű (vagy hatályos átsorolás előtti vagy más
tagállamban lete 7
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozói díj (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: Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt címe: Berek
Látogatóközpont Projekt azonosítószám: TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00016
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
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: Egyösszegű átalányáras kivitelezési szerződés a Berek
Látogatóközpont kivitelezési munkáinak elvégzésére.
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 rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez, így az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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
Ország:
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: 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: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429-2-20
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/06 (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:
2018/07/02 (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

Csongrád Megyei Kormányhivatal (11268/2018)
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: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74070093
Postai cím: Rákóczi Tér 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Tamás
Telefon: +36 62562668
E-mail: bakos.tamas@csongrad.gov.hu
Fax: +36 62562601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csmkh.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.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
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: A CSMKH gépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000057512018
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal feladatainak ellátása érdekében 8 db gépjármű beszerzése.
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: A Csongrád Megyei Kormányhivatal gépjárműbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34110000-1

További tárgyak:
34130000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal feladatainak ellátása érdekében 8 db gépjármű beszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási időtartam 5 év feletti mértéke (év) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 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
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: A Csongrád Megyei Kormányhivatal gépjárműbeszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel
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: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38771141
(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
Ország:
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: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93231475

Postai cím: Fáy Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14515239244
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:
2018/05/14 (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:
2018/07/03 (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

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. (11565/2018)
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 305034720
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.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: MATLAB szoftverrendszer egyes felhasználási jogainak (licensz) megújítása, illetve
további felhasználási jogának (licensz) felhasználóra történő átruházása és átadása, és a
kapcsolódó szolgáltatások (szoftverkövetés, helyszíni telepítés és üzembe helyezés) beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa
(P4)” projekt keretében MATLAB szoftverrendszer egyes felhasználási jogainak (licensz) megújítása, illetve
további felhasználási jogának (licensz) felhasználóra történő átruházása és átadása, és a kapcsolódó
szolgáltatások (szoftverkövetés, helyszíni telepítés és üzembe helyezés) beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39799603 (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: MATLAB szoftverrendszer egyes felhasználási jogainak (licensz) megújítása, illetve
további felhasználási jogának (licensz) felhasználóra történő átruházása és átadása, és a
kapcsolódó szolgáltatások (szoftverkövetés, helyszíni telepítés és üzembe helyezés) beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sorszám Megnevezés Műszaki leírás Követési / frissítési periódus Igényelt mennyiség
(db)
1 Felhasználási jog (licensz) megújítása
986752 sz. licensz megújítása: MATLAB
a teljesítésigazolás kiállításától számított 12 hónap
1
2 Felhasználási jog (licensz) megújítása
986753 sz. licensz megújítása: MATLAB 1
3 Felhasználási jog (licensz) megújítása

986754 sz. licensz megújítása: MATLAB 1
4 Felhasználási jog (licensz) megújítása
986755 sz. licensz megújítása: MATLAB 1
5 Felhasználási jog (licensz) megújítása
986759 sz. licensz megújítása: MATLAB Concurrent 1
6 Felhasználási jog (licensz) megújítása
1085277 sz. licensz megújítása: MATLAB Concurrent 1
7 Felhasználási jog (licensz) megújítása
1085278 sz. licensz megújítása: MATLAB Concurrent 1
8 Felhasználási jog (licensz) megújítása
986751 sz. licensz megújítása: Curve Fitting Toolbox 1
9 Felhasználási jog (licensz) megújítása
986751 sz. licensz megújítása: Image Processing Toolbox 1
10 Felhasználási jog (licensz) megújítása
986751 sz. licensz megújítása: Symbolic Math Toolbox 1
11 Felhasználási jog (licensz) megújítása
986755 sz. licensz megújítása: Optimization Toolbox 1
12 Felhasználási jog (licensz) megújítása
986755 sz. licensz megújítása: Parallel Computing Toolbox 1
13 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása MATLAB Concurrent 3
14 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Parallel Computing Toolbox 3
15 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Optimization Toolbox 1
16 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Global Optimization Toolbox 1
17 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Curve Fitting Toolbox 3
18 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Symbolic Math Toolbox 1
19 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Control System Toolbox 1
20 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Signal Processing Toolbox 3
21 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Wavelet Toolbox 1
22 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása DSP System Toolbox 1
23 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása RF Toolbox 1
24 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Distributed Computing Server 16
25 Új felhasználási jog (licensz) vásárlása Instrument Control Toolbox 1
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad,
tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.
§-ában foglaltaknak megfelelően (például a megajánlott termékek műszaki leírásának ismertetésével)
igazolnia.
(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 – 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-2.3.6-15-2015- 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
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: Szoftverfelhasználási 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:
2018/06/22 (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: Gamax Laboratory Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15/D

Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail: contact@gamax.hu
Telefon: +36 3720692
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13720693
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23818925-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36558030
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39799603
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
Ország:
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: Gamax Laboratory Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15/D
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
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:
2018/04/12 (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:
Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatást 2018. április 4-én töltötte fel a Közbeszerzési Adatbázisba. Az
eljárást megindító felhívást 2018. április 12-én küldte meg közvetlenül a kiválasztott gazdasági szereplőknek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (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

Gibárt Községi Önkormányzat (11711/2018)
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: Gibárt Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40988470
Postai cím: Széchenyi Utca 10
Város: Gibárt
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3854
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész István
Telefon: +36 46306167
E-mail: soltesz.pisti@gmail.com
Fax: +36 46306167
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gibart.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útfelújítás Gibárton
Hivatkozási szám: EKR000111582018
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:
Gibárt Község külterületén a 023/3 és a 059 hrsz-ú mezőgazdasági utal felújítása. A 023/3 út földhivatali
átvezetéssel a 0/23 hrsz-ből jött létre, ez biztosítja a temető megközelítését. A 059 hrsz-ú út hosszabb és
végig vezet a földterületek között és csatlakozik egy korábban kiépült útszakaszhoz. Az út stabilizálása
során a földhivatali állapot szerinti nyomvonalon kell az utat kiépíteni. A 059 hrsz hossza 1034 m, a
temetőhöz vezető 023/3 hrsz-ú út hossza 176 m. A kiépítendp két útszakasz 3,0 m széles, az út mindkét
oldalán 0,5 m széles padka szükséges. A padkát a meglévő 0,5 m szélességben kell felújítani 10 cm M 20
mechanikai stabilizáció beépítésével. A padkát hengereléssel tömöríteni kell úgy, hogy a felső 10 cm-es
réteg Tr=95% tömörségű legyen. A padkát 5%-os oldaleséssel kell kialakítani az árkok felé. Az út egyoldali
eséssel kerül felújításra, az oldalesés értéke 2,5%-os. Az oldalesés balról-jobbra értendő az alacsonyabb
fekvésű területek irányába, csapadékvíz szikkasztás miatt
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36004399 (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: Útfelújítás Gibárton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3854 Gibárt, 023/3, 059 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gibárt Község külterületén a 023/3 és a 059 hrsz-ú mezőgazdasági utal felújítása. A 023/3 út földhivatali
átvezetéssel a 0/23 hrsz-ből jött létre, ez biztosítja a temető megközelítését. A 059 hrsz-ú út hosszabb és
végig vezet a földterületek között és csatlakozik egy korábban kiépült útszakaszhoz. Az út stabilizálása
során a földhivatali állapot szerinti nyomvonalon kell az utat kiépíteni. A 059 hrsz hossza 1034 m, a
temetőhöz vezető 023/3 hrsz-ú út hossza 176 m. A kiépítendp két útszakasz 3,0 m széles, az út mindkét
oldalán 0,5 m széles padka szükséges. A padkát a meglévő 0,5 m szélességben kell felújítani 10 cm M 20
mechanikai stabilizáció beépítésével. A padkát hengereléssel tömöríteni kell úgy, hogy a felső 10 cm-es

réteg Tr=95% tömörségű legyen. A padkát 5%-os oldaleséssel kell kialakítani az árkok felé. Az út egyoldali
eséssel kerül felújításra, az oldalesés értéke 2,5%-os. Az oldalesés balról-jobbra értendő az alacsonyabb
fekvésű területek irányába, ahol lehetőség van a csapadékvíz szikkasztására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 előteljesítés vállalása (nap) 15
2 jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1826743814
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: Útfelújítás Gibárton
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:
2018/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MISA ÉPÍTŐIPARI,KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94175860
Postai cím: Váci Mihály Út 40
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: misa59@t-online.hu
Telefon: +36 209148324
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46587297
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13281636205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35976972
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36004399
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: gépi földmunka,
anyag szállítás

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
Ország:
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: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
Hivatalos név: TOPTIMBER-ROAD Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86350301
Postai cím: HRSZ
Város: Garadna
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3873
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24786991205
Hivatalos név: MISA ÉPÍTŐIPARI,KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94175860
Postai cím: Váci Mihály Út 40
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13281636205
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:

2018/05/25 (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:
2018/07/02 (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-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (10349/2018)
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-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15514
Postai cím: Orgona utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Siposné Dornai Zsuzsanna
Telefon: +3696505000
E-mail: kozbeszerzes@gyorszol.hu
Fax: +3696505015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyorszol.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: vagyongazdálkodás (holding)
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: Keretszerződés festékanyagok beszerzésére GYŐR-SZOL Zrt. részére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24224000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Festékanyagok beszerzése GYŐR-SZOL Zrt. részére.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24349146,11 (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: Keretszerződés festékanyagok beszerzésére GYŐR-SZOL Zrt. részére.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
24224000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9024 Győr, Orgona u. 10. és 9028 Győr, Rozgonyi u. 44.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
sorszám Anyag megnevezés Mennyiség (db)
1 HÉRA Belső Falfesték Fehér - 15 liter/db 420
2 LAKKBENZIN LB higító- 0,95 liter/DB 1220
3 CIMSEC Premium FUGÁZÓ 10 Weiss - 5 kg/DB 80
4 CIMSEC Premium FUGÁZÓ Manhattan - 5 kg/DB 80
5 Mester Szilikon Sziloplaszt Szintelen 310 ml/db 340
6 Lábazat FESTÉK SZÜRKE 4 liter/DB (HÉRA) 20
7 SADOLIN PLUS MAHAGÓNI vizes bázis - 2,5 liter/DB 36
8 SADOLIN PLUS PALISZANDER vizes bázis - 2,5 liter/DB 36
9 SADOLIN PLUS FENYŐ vizes bázis - 2,5 liter/DB 36
10 SADOLIN PLUS SÖTÉTTÖLGY vizes bázis - 2,5 liter/DB 36
11 SADOLIN PLUS SZÍNTELEN vizes bázis - 2,5 liter/DB 36
12 SADOLIN PLUS MAHAGÓNI vizes bázis - 0,75 liter/DB 36
13 SADOLIN PLUS PALISZANDER vizes bázis - 0,75 liter/DB 36
14 SADOLIN PLUS FENYŐ vizes bázis - 0,75 liter/DB 36
15 SADOLIN PLUS SÖTÉTTÖLGY vizes bázis - 0,75 liter/DB 36

16 SADOLIN PLUS SZÍNTELEN vizes bázis - 0,75 liter/DB 36
17 Mester Szilikon Sziloplaszt Szürke 310 ml/db 168
18 Mester Akril Sziloplaszt Fehér 310 ml/db FESTHETŐ 240
19 MODELGIPSZ - 2 kg/db 870
20 TRINÁT Mestertapasz - 1 liter 30
21 Trilak lazurán gyorsan száradó parkettlakk fényes 0,75 liter/db 30
22 FESTŐSZALAG - 5cm 268
23 GYŐRLAKK KALORFIX radiátorzománc - 0,75 liter/db 58
24 BUDAPRIMER ALAPOZÓ FESTÉK Szürke 2,5L/db 178
25 Pattex PÁLMA FIX 800 ml/db 36
26 Ceresit TS61PURHAB 750 ML/db 50
27 NITROHIGÍTÓ 1 liter/db 842
28 TRINÁT AQUA FEKETE-300 időjárásálló MF ZOMÁNC - 1 liter/DB 84
29 Budalakk Profi ADHEZOR Akril festék FEHÉR 100 1 liter/db 422
30 Budalakk Profi ADHEZOR FEKETEAkril festék 300 1 liter/db 452
31 NEOPLAST L10 késtapasz 1 kg/db 10
32 Supralux WALKYD Higiéniai FALFESTÉK fehér 0,9 l/db 42
33 TEKNOS Woodex Aqua Solid -1419 - 9 liter 130
34 Padlopon Ceresit univ. Diszperziós ALAPOZÓ koncentrátum 1 L/db 80
35 FALFIX Héra diszperziós MÉLYALAPOZÓ 5 l/db 6
36 Trioxid Gázszivárgás vizsgáló spray 400 ml/db 124
37 Schüller Prisma Color Markier Spray sárga 500 ml/db 70
38 Pattex CF 900 BETONRAGASZTÓ KÉT-KOMPONENS 300 ml/db 22
39 TRINÁT AQUA PIROS-820 időjárásálló MF ZOMÁNC - 1 liter/DB 22
40 PVC+6 Műanyag RAGASZTÓ 1 kg/DB 22
41 Ceresit Premium TS100 PURHAB-TISZTITÓ500 ml/db 180
42 Otis LENOLAJ 1 l/db 70
43 Mester Szilikon Sziloplaszt Fekete 310 ml/db 48
44 TRINÁT AQUA SZÜRKE-200 időjárásálló MF ZOMÁNC - 1 liter/DB 36
45 Topline TEDDYBER HENGER H 250 mm V 18 mm, átm: 56 mm [1037.-] 10
46 KROMOFÁG 1 liter 16
47 TRINÁT AQUA FEHÉR-100 időjárásálló MF ZOMÁNC - 1 liter/DB 324
48 FESTŐ TÉGLA 5 kg/db 30
49 TRINÁT AQUA Univerzális FEHÉR ALAPOZÓ - 0,75 liter/DB 700
50 SZÉRIA GLETT BELSŐ - 25 kg/db 158
51 Mester Tetőmester vízzáró tömítő 310 ml/db 400
52 Mester Akril Sziloplaszt Szürke 310 ml/db FESTHETŐ 60
53 Mester Szilikon Sziloplaszt Fehér 310 ml/db 200
54 TRINÁT AQUA KÉK-702 időjárásálló MF ZOMÁNC - 1 liter/DB 200
55 TRINÁT AQUA BARNA-501 időjárásálló MF ZOMÁNC - 1 liter/DB 480
56 TRINÁT AQUA BARNA-503 időjárásálló MF ZOMÁNC - 1 liter/DB 100
57 TRINÁT AQUA ZÖLD-602 időjárásálló MF ZOMÁNC - 1 liter/DB 200
58 TEKNOS Woodex Aqua Solid - 3 liter FEHÉR 138
59 TEKNOS Woodex Aqua Solid -1419 - 3 liter KICSI 122
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő 30
Költség szempont –
x Ár szempont – összesített Nettó ajánlati ár (24 hónapra) 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: Kereteszerződés festékanyagok beszerzésére GYŐRSZOL 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:
2018/05/31 (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: Színes-Festékpontok Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36209676948
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3612620467
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23514906-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24349146,11
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
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: PG COLOR PARTNER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail: partner@pgcolor.axelero.net
Telefon: +3696317486
Internetcím(ek): (URL) http://www.pgcolor.hu
Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
23985771-2-08
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 22178534 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: Színes-Festékpontok Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23514906-2-42
Hivatalos név: PG COLOR PARTNER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 11.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23985771-2-08
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:
2018/07/03 (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

Hajdúdorogi Főegyházmegye (10949/2018)
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: Hajdúdorogi Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK14230
Postai cím: Petőfi tér 8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 52 871735
E-mail: tobiasne@gmail.com
Fax: +36 52 872855
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.gorogkatolikus.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
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: Leövey Klára Görögkatolikus Óvoda kialakítása
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:
600 négyzetméteres óvoda belső kialakítása-felújítása, új tálalókonyha kialakítással, teljes
fűtésrekonstrukcióval, kondenzációs falikazán hőtermelőkkel, új homlokzati és belső nyílászárókkal
vonatkozó jogszabályokban és a kivitelezési tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 214111288 (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: Leövey Klára Görögkatolikus Óvoda kialakítása
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: 1081 Budapest, Bezerédi utca 16. szám, belterület 34635 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás során cserélendő 37 db külső nyílászáró, további 27 db belső nyílászáró pedig szintén cserére
vagy beépítésre kerül. Köztük 2 db mobil válaszfal két-két szomszédos csoportszoba egybenyitására.
Padlófűtés kialakítása után új padlóburkolatok készülnek: 300 m2 linóleum, 190 m2 greslap és 100 m2
kerámia. A külső udvarokon 85 m2 térkő és 315 m2 ütéscsillapító gumilap burkolat készül. A teljes földszint
vakolatjavítása, glettelése és festése 2.650 m2 falfelületen. A fűtést 2 db 46 kW-os fali gázkazán látja el.
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési műszaki leírás részét képező kiviteli tervdokumentáció
tartalmazza. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervek és a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
hivatkozást tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) kellően pontos és
érthető leírása érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az
irányadóak („vagy azzal egyenértékű”)! Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.

Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a műszaki dokumentáció
részeként kiadott tervek, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb
előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés mértéke a részhatáridőre (az óvoda fűtésrendszerének
beüzemelése) vonatkozóan (napokban megadva, max. 7 nap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 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
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: Leövey Klára Görögkatolikus Óvoda 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:
2018/06/06 (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: Z-DOOR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hóvirág u. 2. II/5.
Város: Hódmezővásárhely,
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24228437-2-06
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: 214111288
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri
részmunkák, épületgépészeti munkák, elektromos 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
Ország:
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: Z-DOOR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hóvirág u. 2. II/5.
Város: Hódmezővásárhely,
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24228437-2-06
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:
2018/04/04 (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:
2018/07/04 (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

Herman Ottó Múzeum (11615/2018)
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: EKRSZ_60792473
Postai cím: Görgey Artúr Utca 28.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mogyorósiné Kiss Ibolya
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: Dinók földjén -MezoZooikum. t. kiállítás rendezése
Hivatkozási szám: EKR000042312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
92521100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kiállítás összesen 216,64 m2-en, 5 db épületen belüli kiállító helyiségben és 1 db külső helyszínen kerül
kivitelezésre. A helyiségek egyenkénti méretei: Bevezető terem – 20,58 m2, Konferencia terem – 81,41 m2,
Folyosó – 20,79 m2, Vetítőterem – 40,42 m2, Galéria – 37,44 m2, Külső helyszín – 16 m2.
A kiállítás közbeszerzési dokumentumokban részletezett mezozoikus témakörei:
1. A Mezozoikum geodinamikája
2. Fosszilizálódás
3. Szaporodás, ivadékgondozás
4. Táplálkozás
5. Mozgás
6. Rétegsor
7. Kihalások
8. Emlősök
9. Terepasztal
10. Vízi világ
11. Magyar dinoszaurusz-kutatás
12. A dinoszauruszok származása
13. Repülés
14. Kutatástörténet
15. Növényvilág
16. Időutazó „hajó”
17. Repülő Pteranodonok
18. Hatzegopteryx thambema életnagyságú makett.
Amennyiben az ajánlattevő az értékelési szempontok 2. pontja esetén (jótállás) az ajánlatkérőre
nézve a legalább 18 hónap előírásnál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata
érvénytelennek minősül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35756786 (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: Dinók Földjén – MezoZOOikum c. kiállítás rendezése

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

92521100-0

További tárgyak:

39154000-6

Kiegészítő szójegyzék

39154100-7
45421000-4
45421140-7
03451100-7
22314000-4
30200000-1
37500000-3
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3529 Miskolc, Görgey Artúr u. 28.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kiállítás összesen 216,64 m2-en, 5 db épületen belüli kiállító helyiségben és 1 db külső helyszínen kerül
kivitelezésre. A helyiségek egyenkénti méretei: Bevezető terem – 20,58 m2, Konferencia terem – 81,41 m2,
Folyosó – 20,79 m2, Vetítőterem – 40,42 m2, Galéria – 37,44 m2, Külső helyszín – 16 m2.
A kiállítás közbeszerzési dokumentumokban részletezett mezozoikus témakörei:
1. A Mezozoikum geodinamikája
2. Fosszilizálódás
3. Szaporodás, ivadékgondozás
4. Táplálkozás
5. Mozgás
6. Rétegsor
7. Kihalások
8. Emlősök
9. Terepasztal
10. Vízi világ
11. Magyar dinoszaurusz-kutatás
12. A dinoszauruszok származása
13. Repülés
14. Kutatástörténet
15. Növényvilág
16. Időutazó „hajó”
17. Repülő Pteranodonok
18. Hatzegopteryx thambema életnagyságú makett.
Interaktív játékok: Kis terepasztal a kontnensvándorlás-fosszilizálódás témáihoz; Félkarú rabló; Inkubátor/
Dinó-keltető; Végtagkirakó; Meteorbecsapódás-játék; Emlős játékasztal és válaszfal;"Repülő" bicikli;
Szélcsatorna; Kirakó; Növény-Rovar párosító játék; "Dinócipőben" lábnyom-készítő, Kocka-képkirakó játék
és Zoetróp beszerzése
Látványelemek: Plasztikus térképek; Pókháló rekonstrukció; Dínó ürülékek; Utazó láda tárlók; Dioráma
(dinófészek) kialakítása; Időgép nagyméretű makettjének legyártása, felszerlése; Terepasztal, egyedi
dinoszaurusz és hüllő rekonstrukciókkal
Herrerosaurus rekonstrukció legyártása növényzettel dínóembrió; dínótojás; őskígyó és Velociraptor;
Triceratops fog, lábujj, csigolya, sípcsont bőrrel; Ankylosaurus csigolya, pikkely, tüske; Quatzelcoatlus
koponya; Tyrannosaurus rex mellső végtag, fogak állkapocsban, láb, combcsont, borda, szeméremcsont;
Suminia getmanovi, Ailuravius és Darwinius lenyomatok; Hungarosaurus fél csontváz-rekonstrukció;
Komlosaurus lábnyomos felületkészítés; Rekonstrukciók, másolatok vásárlása, legyártása: Repülő
pteranodonok; Archeopteryx-lenyomat; denevér-preparátum, repülő agáma és repülő kígyó preparátumok;
Araucaria és Neocalamites fatörzsek másolata; Hatzegopteryx thambema életnagyságú, időjárásálló
rekonstrukciója;
Asztalos- és lakatosipari munkák
Grafikai és illusztrációs munkák tervezése, nyomdai kivitelezése, kézi látványfestés, szalagfüggöny
legyártása, Időjárásálló információs tábla legyártása, kihelyezése
Élő növény-kert kialakítása

Plasztikai munkák
Egyéni vitrin- és tablóvilágítások kialakítása, babazsák fotelek beszerzése
Egyedi, közönségforgalmi csigalépcső legyártása, beszerelése
Szoftver fejlesztése installációhoz; informatikai eszközök beszerzése
Kiállításvezető füzet megírása, szerkesztése és nyomdai kivitelezése
Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet megírása, szerkesztése és nyomdai kivitelezése
A részletes feladatleírást a műszaki leírás, valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként a Kiállítás
forgatókönyve (1. melléklet), a Kiállítás látványterve (2. melléklet) tartalmazza.
Amennyiben bárhol a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg,
úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása
érdekében adta meg, és minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a beárazott ártáblát, a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú táblázatban, szerkeszthető formátumban is. A táblázatot
átalakítani, a struktúrán változtatni nem szabad. A tételesen beárazott ártábla teljes mennyiség szerinti nettó
árának összege adja az ajánlati árát (Felolvasólapra kerülő mindösszesen nettó ár).
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely a közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek
teljesítéséhez szükséges. Az ajánlati ár egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák
elvégzésére és felmerülő költségekre, amelyeket a közbeszerzési dokumentumok elvégzendő feladatként
felsorolnak, és továbbá amelyek szükségesek a szerződés komplett megvalósításához,függetlenül attól,
hogy azt a tételes ártábla tartalmazza-e.
(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 (a teljes kiállításra vonatkoztatva, hónapban megadva, legalább
18 hónap, legfeljebb 60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Forintban megadva) 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:
Kbt. 76. § (2) c) szerinti ár-érték arány szempont esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
Az ajánlatok értékelése során, a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest egyenes (2.
értékelési szempont; jótállás), ill. fordított (1. értékelési szempont; ajánlati ár) arányosítással történik.
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: Dinók Földjén – MezoZOOikum c. kiállítás rendezése
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:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pyxis-II Bt., Kereskedelmi és Művészeti Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27817902
Postai cím: Gajgonya 433
Város: Balástya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6764
Ország: Magyarország
E-mail: pyxisiibt@gmail.com
Telefon: 06202117574
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21707946206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27000000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35756786
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: rekonstrukciók
készítése; preparátumok készítése; szoftver fejlesztése installációkhoz
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
Ország:
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: Pyxis-II Bt., Kereskedelmi és Művészeti Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27817902
Postai cím: Gajgonya 433
Város: Balástya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6764
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21707946206
Hivatalos név: Kiss és Társa Bt.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50241682
Postai cím: Bólyai Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21699928206
Hivatalos név: ARTES Művészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80178167
Postai cím: József Körút 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12389425242
Hivatalos név: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18782385
Postai cím: Bakony Utca 4.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13063203207
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:
2018/05/02 (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:
2018/07/03 (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

Iregszemcsei Római Katolikus Plébánia (11567/2018)
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: Iregszemcsei Római Katolikus Plébánia
Nemzeti azonosítószám: AK26269
Postai cím: Petőfi utca 4
Város: Iregszemcse
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boda Anett
Telefon: +36 72513037
E-mail: kba.felsonyek@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://pecsiegyhazmegye.hu/egyhazmegye/plebaniak/
szervezet/104
Hivatalos név: Pécsi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18045
Postai cím: Dóm tér 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hajdu Zsófia
Telefon: +36 72513014
E-mail: kozbeszerzes@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecsiegyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Iregszemcsei Római
Katolikus Plébánia (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
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 Felsőnyéki Római Katolikus Templom külső 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 keretében a Felsőnyéki Római Katolikus Templom felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54.211.757 (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 Felsőnyéki Római Katolikus Templom külső felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7099 Felsőnyék belterület (9. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés keretében a Felsőnyéki Római Katolikus Templom felújítása, különös tekintettel az
alábbiakra:
A főbb elvégzendő felújítási munkálatok:
- szivárgóépítés 105,8 m2
- vakolás 522,59 m2
- tetőlécezés 366,63 m2
- tetőfedés 366,03 m2
Az épület műemlék, műemléki törzsszám: M 4231, azonosító: 8614
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás
(kiviteli tervdokumentáció ill. árazatlan költségvetés)) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű”
teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (minimum 0 fő maximum 5 fő) 10
2 Jótállás többlet-időtartama (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületetek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés c. pályázati felhívás alapján a 1866051777 sz. támogatói okirat (Projekt
azonosítószám: 1778592056)
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 Felsőnyéki Római Katolikus Templom külső felújítása
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:
2018/06/19 (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: Topa és Társa Építési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 100.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
E-mail: tamasi@topaepito.hu
Telefon: +36 306205128
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 74470191
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918-2-17
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: 54.211.757

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: bádogos, ács,
festő, MV-É-M kategóriás 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
Ország:
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: Topa és Társa Építési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 100.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918-2-17
Hivatalos név: Máthé És Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perczel Mór u. 80.
Város: Bonyhád

NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11288675-2-17
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (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:
2018/06/29 (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

Józsa Sportegyesület (10457/2018)
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: Józsa Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: AK26081
Postai cím: Szoboszlói út 30-32
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mező István
Telefon: +36702527950
E-mail: jozsasport@gmail.com
Fax: +36 0652532963
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
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: Sportöltöző és lelátó épület építése Debrecen-Józsa Unokakert utcai sporttelepen
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:
Sportöltöző és lelátó épület építése Debrecen-Józsa Unokakert utcai sporttelepen
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: 76.210.924 / A figyelembe
vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 105.442.210
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: Sportöltöző és lelátó épület építése Debrecen-Józsa Unokakert utcai sporttelepen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45200000-9
45212200-8
45212210-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen-Józsa Unokakert utca 27102/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Sportöltöző és 1 db lelátó épület építése Debrecen-Józsa Unokakert utcai sporttelepen, a teljes nettó
alapterület 250 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 Szakmai ajánlat - az alkalmasság körében bemutatott azon személynek
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklet I 30
Költség szempont –
x Ár szempont – legkedvezőbb 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: 1/2018 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés Sportöltöző és lelátó építésre
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:
2018/06/06 (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: Luczay és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolónia utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25885402-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70.000.000
(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 76.210.924 / A figyelembe
vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 105.442.210
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: 3500000 Pénznem: HUF
Arány: 5 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 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
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: GAJF ÉP-GENERÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tücsök u. 35

Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
23512928-2-09
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 105.442.210 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: Luczay és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kolónia utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25885402209
Hivatalos név: NR Szoftver Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szakács Andor utca 15
Város: Mikepércs
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4271
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13234414209
Hivatalos név: GAJF Ép Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tücsök utca 35
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23512928209
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:
2018/04/14 (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:
2018/07/03 (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

Kaba Város Önkormányzata (11546/2018)
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: Kaba Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17237
Postai cím: Szabadság tér 1
Város: Kaba
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4183
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu-Támba Hanga hivatalos közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 54523101
E-mail: polgarmester@kaba.hu
Fax: +36 54522013
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kaba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kaba.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-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekt keretében raktárhelyiség
kialakítása Kaba településen”
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:
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekt keretében raktárhelyiség kialakítása Kaba
településen”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80953246 (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-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekt keretében raktárhelyiség
kialakítása Kaba településen”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba hrsz.: 223/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaba településen, a 223/5 helyrajzi számon, önkormányzati tulajdonú területen, meglévő üzemcsarnok
felújítása, benne raktár, hűtőkamra, vizesblokk, iroda kialakítása.
A fejlesztés eredményeképpen egy 15x20 méter, azaz 300m2 alapterületű raktár kerül kialakításra.
A tárgyi épület átalakításával megvalósulna:
- acélszerkezetű épületváz felújítása
- a délkeleti (jelenleg egy helyiség) épületrészben (~ 160 m2) kétnemű szociális blokk (wc, öltöző, mosdózuhanyozó) kialakítása,
- új héjazat (szendvicspanel),
- külső fal hőszigetelése vékonyvakolattal,
- a belső falak felújító vakolása, festése,
- szendvicspanel álmennyezet elhelyezése,
- nyílászárók cseréje teljes cseréje műanyag szerkezetűre
- a szükséges épületgépészet és épületvillamosság kiépítése.

A funkció követelményei:
- A szociális blokk közlekedőn át kapcsolódjon a raktárhoz.
- Minden helyiségben új hőszigetelt padlóburkolat, felújító festés szükséges.
Épületgépészet általános követelményei:
- Új gázkazánt kell betervezni, amely a helyiségek fűtését és melegvíz ellátását biztosítja.
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.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy
45262700-8 - Épület átalakítási munka
További tárgyak
(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 gazdasági épület
építésében és/vagy felújításában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 20
2 Jótállás (hónap, maximum 36 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-HB1-2016-00017
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
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-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekt
keretében raktárhelyiség kialakítása Kaba településen”
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:
2018/06/19 (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: Pearl Enterprises Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsahegy u. 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12992395-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84192552
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80953246

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészet,
épületgépészet, elektromos kivitelezés
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
Ország:
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: DRYVIT PROFI Kft.
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: Pearl Enterprises Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsahegy u. 17.
Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12992395-2-09
Hivatalos név: Lifesun Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey Károly u. 8/N.,
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24089294-2-19
Hivatalos név: Lanora Solution Fejlesztési és Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kosztolányi Dezső u. 27
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24135917-2-09
Hivatalos név: Cső-Press Épületgépész Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akadémia u. 38
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 237021568-2-09
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:
2018/04/12 (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
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján számítási hibát nem észlelt, a Kbt. 71. §-a alapján
hiánypótlási felhívás kiküldésére nem került sor. A Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony ár vagy egyéb
aránytalan vállalás indoklására nem volt szükség.
Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésekben foglaltakat.
A Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi
el Ajánlatkérő. Az értékelés eredményeként Ajánlatkérő megállapította, hogy az értékelési sorrendben, a
legkedvezőbb ajánlattevő a Pearl Enterprises Kft. (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.).
Erre tekintettel Ajánlatkérő kizárólag a Pearl Enterprises Kft. (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.) ajánlattevő
tekintetében végezte el a bírálatot.
Az értékelés eredményeként Ajánlatkérő megállapította, hogy az értékelési sorrendben, a legkedvezőbb
ajánlattevő a Pearl Enterprises Kft. (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.), pontszáma 950 pont. Erre tekintettel

Ajánlatkérő kizárólag a Pearl Enterprises Kft. (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.) tekintetében végezte el a
bírálatot.
A DYRVIT PROFI Kft. ajánlattevő ajánlata a továbbiakban nem vett részt a bírálatban.
A Pearl Enterprises Kft. ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat fedezeten belül van, így az eljárás eredményessége
megállapítható.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (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

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (11517/2018)
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: KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK21680
Postai cím: Csányi János körút 14.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deli Gábor
Telefon: +36 76487522
E-mail: deli.gabor@kikfor.hu
Fax: +36 76487343
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kikfor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kikfor.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: ingatlankezelés
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 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 10. szám alatti lakóépület
felújítására és átalakítására"
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 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 10. szám alatti lakóépület felújítására és
átalakítására”
Felújításra és átalakításra kerül a Kecskemét, Mátis K. u. 10. szám alatti lakóépület. A felújítás az épület
lakóegységeire és közös használatú helyiségeire, és homlokzatára terjed ki. A teljes körű épület felújítás
magában foglalja az épületgépészeti, és épületvillamossági hálózat teljes cseréjét, valamint a lift felújítását
is.
Az épület 37 db felújítandó és 1 db kialakítandó lakóegységet tartalmaz.
Az épület közösségi tereinek összes nettó alapterülete: 272,07 m2.
Az épület lakótereinek összes nettó alapterülete: 1957,31 m2.
Az épület teljes nettó alapterülete: 2229,38 m2.
A felújítás során cserére kerülnek az épület válaszfalai, burkolatai, nyílászárói, valamint egyéb asztalos
és lakatos szerkezetei, valamint az épület teljes ivóvíz-, szennyvíz-, és elektromos hálózata, illetve a fűtés
hálózata egészen a Termostar tulajdonában lévő hőcserélőig.
Az épület homlokzata új homlokzati festést kap.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki dokumentáció és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
CPV: 45453100-8 (Felújítás)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299983079 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: "Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Mátis Kálmán utca 10. szám alatti lakóépület
felújítására és átalakítására"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Mátis Kálmán utca 10. szám alatti lakóépület felújítására és
átalakítására”
Felújításra és átalakításra kerül a Kecskemét, Mátis K. u. 10. szám alatti lakóépület. A felújítás az épület
lakóegységeire és közös használatú helyiségeire, és homlokzatára terjed ki. A teljes körű épület felújítás
magában foglalja az épületgépészeti, és épületvillamossági hálózat teljes cseréjét, valamint a lift felújítását
is.
Az épület 37 db felújítandó és 1 db kialakítandó lakóegységet tartalmaz.
Az épület közösségi tereinek összes nettó alapterülete: 272,07 m2.
Az épület lakótereinek összes nettó alapterülete: 1957,31 m2.
Az épület teljes nettó alapterülete: 2229,38 m2.
A felújítás során cserére kerülnek az épület válaszfalai, burkolatai, nyílászárói, valamint egyéb asztalos
és lakatos szerkezetei, valamint az épület teljes ivóvíz-, szennyvíz-, és elektromos hálózata, illetve a fűtés
hálózata egészen a Termostar tulajdonában lévő hőcserélőig.
Az épület homlokzata új homlokzati festést kap.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentumok mellékletét
képező műszaki dokumentáció és tételes árazatlan költségvetés határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal
mindenben egyenértékű terméket elfogad.
CPV: 45453100-8 (Felújítás)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 laminált burkolat kopásállósági osztálya (jobb, mint AC4 minőség) 15
2 többletjótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 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
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 a Kecskemét, Mátis Kálmán utca
10. szám alatti lakóépület felújítására és átalakítására"
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:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kereki Csibe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület, hrsz.: 0460/2
Város: Szabadszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6080
Ország: HU
E-mail: kerekicsibe@gmail.com
Telefon: +36 706004332
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23750414-2-03

A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 304366750
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299983079
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
Ország:
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: 6080
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: Kereki Csibe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület, hrsz.: 0460/2.
Város: Szabadszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6080
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23750414-2-03
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:
2018/03/28 (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:
2018/06/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (11520/2018)
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 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
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: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
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: Liget téri Szolgáltatóház - Környezetrendezés
Hivatkozási szám: EKR000157502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Liget téri (1102 Budapest, Kápolna utca 2., Hrsz.: 41464/8)
Szolgáltatóház bontása utáni környezetrendezés, közpark létesítése, a KJT Stúdió Kft. és DUNAPARK Kft.
kiviteli tervdokumentációja alapján. A telek háromszög határvonalú, oldalai megközelítőleg 54,00 m 65,00 m
75,00 m hosszúak.
A részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési
műszaki leírásban és tételes költségvetés kiírásban) kerültek rögzítésre. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
46. §-a alapján, ha a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki
engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú v. eredetű dologra, konkrét eljárásra,
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre v. adott származásra v. gyártási folyamatra hivatkozik,
úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a mellette a
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 124994299 (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: Liget téri Szolgáltatóház - Környezetrendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45223300-9

További tárgyak:

45233252-0

Kiegészítő szójegyzék

77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1102 Budapest, Kápolna utca 2., Hrsz.: 41464/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Liget téri (1102 Budapest, Kápolna utca 2., Hrsz.: 41464/8)
Szolgáltatóház bontása utáni környezetrendezés, közpark létesítése, a KJT Stúdió Kft. (1025 Budapest,

Szépvölgyi út 34.) és DUNAPARK Kft. (1039 Budapest, Attila utca 107.) kiviteli tervdokumentációja alapján.
A telek háromszög határvonalú, oldalai megközelítőleg 54,00 m 65,00 m 75,00 m hosszúak.
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki
leírásban és tételes költségvetés kiírásban) kerültek rögzítésre. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki
engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét
eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet az ajánlati felhívást és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat
(az útmutatót, a műszaki leírást, az árazatlan költségvetés kiírást, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok
jegyzékét, az ajánlott nyilatkozat mintákat, a szerződés-tervezetet) jelen felhívással egyidejűleg az EKRrendszerben korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen, elektronikus elérhetőségen teszi
hozzáférhetővé.
(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 jótállási időn (24 hó) felül vállalt többlet jótállás
időtartama (egész számmal, hónapokban megadva) - max 12 hónap 20
2 Kötelezően előírt szavatossági időn (24 hó) felül vállalt többlet szavatosság időtartama (egész
számmal, hónapokban megadva) - max. 12 hónap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft, Főösszesítő, Mindösszesen) 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:
Kezdés: munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 2 MN belül
Részhatáridő: munkaterület átadásától 55 NN – 50 %-os műszaki készültség (alépítményi munkák
befejezése)
Befejezés: munkaterület átadásától 100 NN – 100 %-os műszaki készültség
Értékelés: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont, legjobb ár-érték elve
Pontszám alsó és felső határa: 0-100
Arányosság
Ár- fordított
Minőségiek- egyenes
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: Liget téri Szolgáltatóház - Környezetrendezés
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:
2018/06/21 (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: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46733090
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail: szakerto02@gmail.com
Telefon: +36 205559075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
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: 124994299
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: földmunka,
földszállítás, elektromos, közvilágítás
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
Ország:
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: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49616541233
Hivatalos név: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46733090
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241
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:
2018/05/25 (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
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:
2018/07/03 (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

Lajosmizse Város Önkormányzata (11344/2018)
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: Lajosmizse Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04569
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tender Innováció Zrt.
Telefon: +36 305359708
E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lajosmizse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lajosmizse.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 VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú támogatási program
keretében megvalósuló, külterületi utak fejlesztése Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése
érdekében projekt kivitelezési munkáira”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási Szerződés a VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 kódszámú támogatási program keretében megvalósuló,
külterületi utak fejlesztése Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében projekt kivitelezési
munkáira”
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: Lajosmizse, 0271 és 0260/2 Hrsz-ú utak Görgey és Kölcsey utcák folytatásában burkolat
megerősítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Lajosmizse 0271 és 0260/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Lajosmizse, 0271 és 0260/2 Hrsz-ú utak Görgey és Kölcsey utcák folytatásában burkolat
megerősítése
A már meglévő aszfaltburkolat marása utáni új aszfaltréteg elterítése történik meg a lajosmizsei vásártér
körül L alakban. Ennek keretében összesen 713,03 m út kap új aszfaltburkolatot. Meglévő burkolat
szükséges mértékű marása után hengerelt aszfalt kopóréteg készül AC-11 jelű keverékből 6 cm vtg.-ban.
Ez alatt épül 2 cm vastagságban az AC-8 jelű kiegyenlítő réteg. Nyomvonal korrekció nem lett tervezve,
tehát burkolatszélesítés nem épül, a meglévő útburkolat 5 m széles. Nemesített padka építése 20 cm
vastagságban a Görgey Artúr utca folytatásánál a külterületi rész kezdetétől az első vásártéri bejáratig az
U-2/1 számú helyszínrajz és az U-6 számú mintakeresztszelvény szerint. A beruházás építési engedélyhez
nem kötött.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 12 hónap, 36 hónap vagy
kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 20
2 A felhívás XIII.2) M/2. pont alapján bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata a kötelező
12 hónapon felül (egész hónapban, minimum 0 hónap, 6 hónap vagy kedvezőbb megajánlás
maximum pontot ka 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Felsőlajos 046 és 050 hrsz-ú feljavított földutakra aszfalt burkolat építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Felsőlajos 046 és 050 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Felsőlajos 046 és 050 hrsz-ú feljavított földutakra aszfalt burkolat építése
Ezeket egy már a 2016. év elején elkészített útalap fed. Erre épül 5,5 méter széles aszfalt burkolat. Ez a
szakasz építési engedélyhez kötött. A projekt során vízjogi létesítési engedély nem szükséges. Árkok, vízi
létesítmények kiépítése nem releváns, ugyanis azok már korábban kiépítésre kerültek. Az útburkolat építés
tervezett hossza 329,29 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 12 hónap, 36 hónap vagy
kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 20
2 felhívás XIII.2) M/2. pont alapján bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata a kötelező
12 hónapon felül (egész hónapban, minimum 0 hónap, 6 hónap vagy kedvezőbb megajánlás
maximum pontot kap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16
II.2.9) További információ:
II.2.1)

Elnevezés: Felsőlajos, 035 hrsz-ú burkolt út 5 számú főút és a vasúti kereszteződés között meglévő
útburkolat felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Felsőlajos 035 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Felsőlajos, 035 hrsz-ú burkolt út 5 számú főút és a vasúti kereszteződés között meglévő útburkolat
felújítása
Az útszakasz (amely az 5-ös út csatlakozásától tart a vasúti átjáróig - 182,55 méter) engedély nélkül
végezhető tevékenység során kerül felújításra, ugyanis ott a meglévő, de nagyon leromlott állapotú
aszfaltrétegre kerül rá egy új burkolat. A meglévő útburkolat 5,5 m széles a teljes hosszon. Aszfalt
kiegyenlítőréteg készítése változó, de átlag 2,0 cm vtg-ban, amire 6,0 vastag AC-11 jelű kopóréteg épül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 12 hónap, 36 hónap vagy
kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 20
2 A felhívás XIII.2) M/2. pont alapján bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata a kötelező
12 hónapon felül (egész hónapban, minimum 0 hónap, 6 hónap vagy kedvezőbb megajánlás
maximum pontot ka 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16
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:

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: „Lajosmizse, 0271 és 0260/2 Hrsz-ú utak Görgey és
Kölcsey utcák folytatásában burkolat megerősítése”
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 eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy az eljárás 1. részét
illetően a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, az eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75. §
(2) bek. b) pontja alapján.
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
Ország:
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: DÉLÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kastélykert u. 171.
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06
Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Holdfény u. 3.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986-2-17
Hivatalos név: Soltút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 6230
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03
Hivatalos név: Unikorn-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút utca 0690/34 hrsz.
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866-2-17
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: 2 Elnevezés: „Felsőlajos 046 és 050 hrsz-ú feljavított földutakra aszfalt
burkolat építése”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy az eljárás 2. részét illetően kizárólag érvénytelen
ajánlatok kerültek benyújtásra, az eljárás 2. része eredménytelen nyilvánítani a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja
alapján.
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
Ország:
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: DÉLÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kastélykert u. 171.
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06
Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Holdfény u. 3.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986-2-17
Hivatalos név: Soltút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 6230
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03
Hivatalos név: Unikorn-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút utca 0690/34 hrsz.
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866-2-17
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: 3 Elnevezés: „Felsőlajos, 035 hrsz-ú burkolt út 5 számú főút és a vasúti
kereszteződés között meglévő útburkolat felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy az eljárás 3. részét illetően kizárólag érvénytelen
ajánlatok kerültek benyújtásra, az eljárás 3. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján.
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
Ország:
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: DÉLÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kastélykert u. 171.
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392486-2-06
Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Holdfény u. 3.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986-2-17
Hivatalos név: Soltút Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 6230
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03
Hivatalos név: Unikorn-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút utca 0690/34 hrsz.
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13044866-2-17
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (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:
Az eredménytelenség indoka:
- Tekintettel arra, hogy az eljárás 1. részét illetően a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, az
eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján.
- Tekintettel arra, hogy az eljárás 2. részét illetően kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra, az
eljárás 2. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján.
- Tekintettel arra, hogy az eljárás 3. részét illetően kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra, az
eljárás 3. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (11647/2018)
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: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15595
Postai cím: Móricz Zsigmond út 126.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Filep Julianna
Telefon: +36 26580152
E-mail: polgarmester@leanyfalu.hu
Fax: +36 26383363
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.leanyfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.leanyfalu.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: „Klein-villa felújításának I. üteme (szerkezeti felújítás)”
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:
Klein-villa felújításának I. üteme (szerkezeti felújítás): Vasbeton födém és új tetőszerkezet készítése
bádogos munkával.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27.476.362 (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: „Klein-villa felújításának I. üteme (szerkezeti felújítás)”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45223200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. Hrsz. 263
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- vasbeton födém készítése 37,83 m³,
- oszloppillér készítés 15,71 m³,
- cserépfedés 413 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 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1 max. 15 munkanap) 15
2 Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 3
fő) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) - 2,5 % tartalékkerettel 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: „Klein-villa felújításának I. üteme (szerkezeti felújítás)”
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:

2018/06/21 (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: Molnár Ferenc egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liliom u. 27
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2016
Ország: HU
E-mail: horvath.hajci@mailbox.hu
Telefon: +36 306333319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 73271633233
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27476362
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
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
Ország:
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: Molnár Ferenc egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liliom u. 27.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2016
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 73271633233
Hivatalos név: Épkomplex Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rét u. 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980-2-13
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:
2018/03/23 (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:
2018/06/30 (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

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

Magyar Kékkereszt Egyesület (10774/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kékkereszt Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK26147
Postai cím: Alag utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gurbi Marianna
Telefon: +3633507100
E-mail: iroda@kekkereszt.org
Fax: +3633507100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kekkereszt.org/
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
x 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: „Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának korszerűsítése Dömösön”
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 Egyesület Dömös, Vöröshegyi utca 1. (hrsz.: 278.) alatt található telephelyén működő Szenvedélybetegek
Átmeneti Otthonának bővítése, akadálymenetesítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 124049694 (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: „Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának korszerűsítése Dömösön”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: a Dömös 278 hrsz alatt felvett, természetben a 2027 Dömös,
Vöröshegyi utca 1. szám alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vöröshegyi út felől új gépkocsibejáró létesítése; a főépület DK-i Alagsori szintjéig a belső gépkocsival
járható út tovább vezetése és itt akadálymentes parkoló kialakítása; új recepcióval rendelkező tágas
előcsarnok építése (alsó színt kb. 90 nm; középső színt 40 nm, emelet 20 nm); 3 szintet átfogó
hordágyszállító felvonó és új belső lépcső építése, tűzvíz tároló 120 köbméter.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felelős műszaki szakember tapasztalata 5
2 Működő épületen szerzett referencia 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00004 azonosító számú pályázat
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 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:

2018/06/15 (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: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Eper utca 51.
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85303192
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 124049694
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
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: ARCHITECT-BAU 2000 Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Várfok utca 14/B
Város: Esztergom

NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
23052060-2-11
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 129133968 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: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Eper utca 51.
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393-2-05
Hivatalos név: ARCHITECT-BAU 2000 Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Várfok utca 14/B
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23052060-2-11
Hivatalos név: Ecsetforgató Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mély út 18.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25035016-2-11
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:
2018/04/12 (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:
2018/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (11109/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Nemzeti azonosítószám: AK18477
Postai cím: Kossuth Lajos utca 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 13820700/770
E-mail: nagy.akos@segelyszervezet.hu
Fax: +36 13020982
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.segelyszervezet.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: szociális ellátás
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: Családok Átmenti Otthonának modernizálása Kastélyosdombón
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:
Családok Átmenti Otthonának modernizálása Kastélyosdombón
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39333898 (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: Családok Átmeneti Otthonának felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7977 Kastélyosdombó, Fő u. 5. hrsz: 177/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
BONTÁSI MUNKÁK:
kastélyépületen szakaszos talajnedvesség elleni szigeteléssel érintett falszakaszok károsodott külső- és
belső vakolatainak leverése;
kazánház szalagcserép héjazat és cseréplécezés bontása.
ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI, ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁK:
irtás, föld- és sziklamunka:
A két épület között, telken belüli közmű védőcsatornájának elhelyezéséhez kábelárok készítése szükséges.
A gödrök ásásakor a közeli közműveket kutatóárokkal fel kell tárni! A fák 5 cm-nél vastagabb gyökereit
elvágni tilos! Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának
megfelelően helyre kell állítani!
függőleges teherhordó szerkezetek:
A pincében, meglévő főfalak alatt, a korábban foltszerűen kibontott falszakaszok pótlása kisméretű tömör
téglából készül.
Helyszíni beton és vasbeton munka:
Épület körüli járda kiegészítése készül a hiányzó, ill. tönkrement szakaszokon. A járdát erőteljesen kifelé kell
lejtetni. A drenázzsal ellátott faltöveket szabadon kell hagyni, a kulékavics feltöltést pótolni!

tetőfedés:
A kazánház épületének héjazatcseréje: új párazáró fólia elhelyezését követően, cseréplécezés és
egyszeres, húzott, hornyolt tetőcserép fedés készül, rendszerelem szellőzőcserepekkel és gerinccseréppel
(Tondach Kékes, vagy azzal műszakilag egyenértékű).
asztalos szerkezetek:
A kastélyépület összes külső nyílászárójára keretes szúnyogháló készül nyíló szerkezeteken rolós, egyéb
tekintetben fix fakeretes kivitelben.
A hátsó bejárati-, alumíniumszerkezetű, kétszárnyú ajtót az épületen korábban kicserélt nyílászárókkal
azonos megjelenésű, fa szerkezetű, hőszigetelt, aszimmetrikus középen felnyíló ajtóra kell cserélni.
lakatos szerkezetek:
Kastélypark bejáratának kovácsoltvas kapujának javítása, alkalmassá tétele szárnymozgató motor
elhelyezésére.
Főbejárat fölé konzolos, félköríves, polikarbonát fedésű előtető készül a lépcsőpihenő szélességében
(meglévő, a homlokzat felújítás során leszerelt előtető mintájára).
vakolatok és felületképzések:
A talajnedvesség elleni utólagos szigeteléssel érintett falszakaszon külső, belső vakolatjavítás szükséges,
szellőző falszárító vakolat alkalmazásával.
A felújítandó belső terek falait teljes felületen glettelni kell, a festés lélegző szilikátalapú (nem diszperziós)
anyaggal történik, fehér színben.
A pincefalak kipótló falazását megelőzően a poroszsüveg födém acélgerendáit, a rozsda lemarását és
műgyanta kötőanyagú alapozást követően korrózió elleni védelemmel kell ellátni.
Kastélypark bejárati kovácsoltvas kapu korróziómentesítése és festése.
bádogos szerkezetek:
A kazánház új eresz- és lefolyó horganyzott rendszere, valamint a különböző bádogszerkezetek
(falcsatlakozás,
szegélyek) minősített ötvözött horganylemezből készülnek. Az MSZ 04-134:1991, MSZ EN 612:1998, MSZ
EN 1462:1998, MSZ-04-803-16:1990, MSZ-7959-21978 szabványnak megfelelő bádogos szerkezetek.
akadálymentesítés:
Hátsó bejáratnál, meglévő előlépcső felhasználásával mozgássérült rámpa készül térkő burkolattal, zsalukő
lábazattal, kétsoros fém korláttal. A munkarész rehabilitációs szakmérnök jóváhagyásával végezhető!
erős és gyengeáramú szerelések:
Kastély külső épület-megvilágítása készül, járdába integrált, LED-es fényforrásokkal.
Kazánház új általános világítás kialakítása LED-es fényforrásokkal.
Kastélypark bejárati kovácsoltvas kapu automatizálása.
Munkatársi iroda összekötésével.
épületgépészeti munkák:
Használati melegvíz előállító rendszer korszerűsítése napkollektoros rásegítéssel külön épületgépészeti
kiviteli terv szerint.
Fűtési rendszer korszerűsítése, automatizálása külön épületgépészeti kiviteli terv szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
tapasztalata 20
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten
történik (igen/nem) 5
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál
korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (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: EFOP-2.2.3.-17-2017-00030
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Külső férőhely kialakítása Kastélyosdombón
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7977 Kastélyosdombó, Fő u. 84. hrsz: 128
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megvalósítás helye: 7977 Kastélyosdombó, Fő u. 84. hrsz: 128.
Bontási munkák:
aljzatok teljes körű bontása;
külső- belső nyílászárók teljes körű bontása;
belső közművek (víz, csatorna elektromos) teljes körű bontása;
ácsszerkezetek és héjalások teljes körű bontása;
bontási és építési törmelék elszállítása
Új aljzatok készítése:
Mély alapozás nem történik.
A vasbeton aljzat 12 cm vastagságban Ø6 150/150 hálós vasalással 40 cm-es átfedéssel készül C25/30XC2-24-F2 betonminőségben. A válaszfalak alatt a lemez megerősítése szükséges: 20 cm vastagban, 40
cm széles trapéz keresztmetszetű erősítő bordával.
Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés:
Főfalak és válaszfalak alá szakaszos (90 cm) kibontással utólagos falszigetelés készül SBS modifikált
bitumenes lemezzel.
Új válaszfalak:
Égetett agyag-kerámia válaszfal elemekből készülnek.
Nyílásáthidalások:
Porotherm, előre gyártott áthidalók készülnek.
Födém utólagos hőszigetelése, szárazépítés:
Tejes felületen gipszkarton álmenyezett készül 15 cm hőszigeteléssel.
Tetőszerkezetek:
Új tetőszerkezet, fogópáros kialakítású fedélszék épül. A talp- és taréjszelemenek mérete: 15 cm x 15 cm, a
szarufák mérete a teljes tetőszerkezeten 10cm x 15cm, míg a fogópárok 5cm x 15cm méretűek. A szelemenszarufa kapcsolatokat szegezhető acéllemezzel kerülnek kialakításra.
Az alkalmazott szögek: L80 160 mm. A használt facsavarok Ø6, átmenő csavarok M12 méretűek, melyek
anyagminősége 5.6. A talpszelemeneket a vasbeton koszorúba Ø16 tőcsavarokkal kell rögzíteni, melyeket
maximum 1,20m-ként kell elhelyezni!
Felületképzés:
Belső vakolat tejes leverését követően új vakolás készül cementes mészhabarccsal. A vakolt felület tejes
felületen glettelve, fehér festéssel készül.
Burkolatok:
Fürdőszoba falain 2,10 m magasságig mázas kerámia csempe burkolat készül.
Épültet tejes aljzatán kőporcelán burkolat készül.
Belső nyílászárók:
Utólagosan beépíthető, fa tokszerkezetek készülnek egyszárnyú MDF, teli ajtólapokkal.
Külső nyílászárók:
Korszerű műanyag fokozott légzárású nyílászárók kerülnek elhelyezve, ablakok egyszárnyú bukó-nyíló
vasalatokkal.
Épületgépészeti munkák:
ivóvízvezeték kiépítése;
PVC lefolyóvezeték kiépítése;
új központi fűtés kiépítése vegyes tüzelésű kazánnal, acéllemez hőleadókkal;
új szerelt kémény építése beton alappal;
teljes körű épületgépészeti szerelvényezés, szaniterek beépítése.
Épületvillamossági munkák:
új villamos betáplálás és gerinchálózat kialakítása;
szabványos mérőhely kialakítása;
villamos hálózat újraszerelése szigetelt rézvezetékekkel védőcsövekben, falhoronyban-, ill. új aljzatban;

komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, csatlakozóaljzatok elhelyezése, süllyesztve;
kültéri, IP védett világítás kiépítése;
földelővezeték 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 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai
tapasztalata 20
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten
történik (igen/nem) 5
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál
korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (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: EFOP-2.2.3.-17-2017-00030
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:
2018/06/18 (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: Varr-Att Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gárdonyi G. u. 2
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14250129
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23111083
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24334275
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: Műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
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: Móré Kristóf e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics köz 1.
Város: barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14391776-2-43
Hivatalos név: Szakonyi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7/D.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14376869-2-14
Hivatalos név: BAU-LIZÉNA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó utca 8.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11234858-2-14
Hivatalos név: VAR-ATT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gárdonyi G. utca 2.
Város: Barcs

NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14250129-2-14
Hivatalos név: GÁÉV-2008 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pázmány Péter tér 4.
Város: Magyaratád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7463
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325478-2-14
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 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:
2018/06/18 (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: Var-Att Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gárdonyi G. u. 2
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14250129-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14860082
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14889623
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: Műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
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: Móré Kristóf e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics köz 1.
Város: barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14391776-2-43
Hivatalos név: Szakonyi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7/D.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14376869-2-14
Hivatalos név: BAU-LIZÉNA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bimbó utca 8.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11234858-2-14
Hivatalos név: VAR-ATT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gárdonyi G. utca 2.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14250129-2-14
Hivatalos név: GÁÉV-2008 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pázmány Péter tér 4.
Város: Magyaratád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7463
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325478-2-14
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:
2018/04/10 (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:
2018/07/03 (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

Mátraderecske Községi Önkormányzat (10327/2018)
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: Mátraderecske Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11314194
Postai cím: Hősök Tere 12
Város: Mátraderecske
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3246
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jakab Dorottya
Telefon: +36 205315668
E-mail: matraderecske@t-online.hu
Fax: +36 36476325
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.matraderecske.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000076672018
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:
I.Rész: A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (munkanemek szerint)
1. Felvonulási létesítmények
2. Zsaluzás és állványozás
3. Irtás, föld- és sziklamunka
4. Helyszíni beton és vasbeton munka
5. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
6. Falazás és egyéb kőművesmunka
7. Ácsmunka
8. Vakolás és rabicolás
9. Szárazépítés
10. Tetőfedés
11. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
12. Bádogozás
13. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
14. Felületképzés
15. Szigetelés
16. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
17. Költségtérítések
18. Falazás és egyéb kőművesmunka
19. Felületképzés
20. Épületgépészeti csővezeték szerelése
21. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
22. Informatikai kábelezés
II.Rész: Mátraderecske település Óvodai konyhájának felújítása
1. Építőmesteri és elektromos munkák
2. Légtechnikai szerelési munkák
3. Gázellátás szerelési munkák
4. Víz- szennyvíz szerelési munkák
5. Fűtésszerelési munkák
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70896583 (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 Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12. – Mátraderecske 761
hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Rész: A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (munkanemek szerint)
1. Felvonulási létesítmények
2. Zsaluzás és állványozás
3. Irtás, föld- és sziklamunka
4. Helyszíni beton és vasbeton munka
5. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
6. Falazás és egyéb kőművesmunka
7. Ácsmunka
8. Vakolás és rabicolás
9. Szárazépítés
10. Tetőfedés
11. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
12. Bádogozás
13. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
14. Felületképzés
15. Szigetelés
16. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
17. Költségtérítések
18. Falazás és egyéb kőművesmunka
19. Felületképzés
20. Épületgépészeti csővezeték szerelése
21. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
22. Informatikai kábelezés
(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 jótállás időtartama 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Az 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Mátraderecske Óvodai konyhájának felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3246 Mátraderecske, Mátra utca 14.– Mátraderecske 762 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. Rész Mátraderecske település Óvodai konyhájának felújítása
1. Építőmesteri és elektromos munkák
2. Légtechnikai szerelési munkák
3. Gázellátás szerelési munkák
4. Víz- szennyvíz szerelési munkák
5. Fűtésszerelési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás időtartama 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Az 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
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: A Polgármesteri Hivatal épületének 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DAMEDRION Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44544920
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 9
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: damedrion@gmail.com
Telefon: +36704159333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24908782210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39129553
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40752157
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: – Épületgépészeti
munkák
– Ácsmunka, tetőfedés
– Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
– IT hálózat kiépítése
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
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: KJ Innov-Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37922515
Postai cím: Eszterházy Utca 3. 1/6.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
E-mail: kjinnovinvest@gmail.com
Telefon: +36204544247
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25444603215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 41973249 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: KJ Innov-Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37922515
Postai cím: Eszterházy Utca 3. 1/6.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25444603-2-15
Hivatalos név: DAMEDRION Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44544920
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 9
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24908782-2-10
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mátraderecske Óvodai konyhájának 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:
2018/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DAMEDRION Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44544920
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 9
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: damedrion@gmail.com
Telefon: +36704159333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24908782210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32119798
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30144426
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: – Épületgépészeti
munkák
– Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
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

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: KJ Innov-Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37922515
Postai cím: Eszterházy Utca 3. 1/6.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
E-mail: kjinnovinvest@gmail.com
Telefon: +36204544247
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25444603215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 30422237 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
igen
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: KJ Innov-Investment Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37922515
Postai cím: Eszterházy Utca 3. 1/6.
Város: Tiszavasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25444603-2-15
Hivatalos név: DAMEDRION Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44544920
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 9
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24908782-2-10
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:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
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
x 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:

Mindkét rész vonatkozásában a harmadik ajánlattevő: BAFAG KFT., 3250 Pétervására, Rózsa út 12.
adószáma: 13859165210, NUTS kód: HU313 (Az EKR nem adott lehetőséget az V.2.12. pontban a harmadik
ajánlattevő adatainak kitöltésére.)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (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

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (11414/2018)
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: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kis Olívia
Telefon: +36 308332159
E-mail: kis.olivia@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
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: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kis Olívia
Telefon: +36 308332159
E-mail: kis.olivia@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.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: MÁV Magyar
Államvasutak Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb: közjogi szervezet
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
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
x 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: Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45221110-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés a 102. sz. Kál-Kápolna - Kisújszállás vasútvonalon található Kisköre - Abádszalók
állomásközben a 917+15 - 923+70 hm szelvények közötti híd és csatlakozó vágányszakaszok, valamint a
3209. jelű Heves - Pusztatasksony összekötő út 26+164 - 27+066 km szelvények közötti közút felújítási és
karbantartási munkáira vonatkozik.
A Kiskörei Tisza-híd állapota leromlott, a forgalom akkor tudja biztonságosan használni, ha legalább
részlegesen felújítják, jó karba helyezik. A híd vegyes forgalmú, a vasúti forgalom mellett közúti járművek
is használják, így két szervezet - a MÁV Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - megállapodásban rögzített
közös szándéka szerint kell elvégezni a részleges felújítást, karbantartása, a két szervezet arányos
hozzájárulásával biztosított pénzügyi forrásból.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1 514 642 099 (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: Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45221119-9

További tárgyak:
45233141-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: A 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények
közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények
közötti szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.
Ártéri szerkezetek:
A két ártéri hídszakasz kéttámaszú, vasbetonlemezzel együttdolgozó acélszerkezetű (öszvér) gerendahidak
sorozatából áll. A kiskörei oldalon 16 db, az abádszalóki oldalon 20 db gerenda szerkezet található.
A kocsipálya szélessége 3,80 m. A befolyási oldalon 1,25 m széles üzemi járda, a kifolyási oldalán egy
75 cm széles, az osztott kábelcsatornát is magába foglaló kiemelt szegély található. A felszerkezet teljes
szélessége: 5,95 m.
Mederszerkezetek:
A 3 db mederszerkezet csonkaszegmens alakú, oszlopos rácsozású, alsópályás, kéttámaszú rácsos acélhíd
46,8 m + 66,0 m + 46,8 m támaszköz kiosztással.
A kocsipálya szélessége 3,50 m. Kétoldalt 1,00 m széles gyalogjárdák futnak végig.
A felszerkezet teljes szélessége a két szélső mederhíd esetén 5,60 m, a középső mederhíd esetén 5,70 m.
Ártéri hidak közti töltésszakasz és a gerendahíd: A bal parti oldalon az árvédelmi töltés keresztezésében egy
6,66 m támaszközű vasbeton gerendahíd található. Keresztmetszeti kialakítása azonos az ártéri hidakéval.
Csatlakozó közúti szakaszok:
Az útépítési beavatkozás összhossza 238 m.
A keresztszelvényi elrendezés a Heves Megyei oldalon 6,40-8,90 méter szélesség között változik, 2,5 %-os
egyoldali oldaleséssel; a Szolnok Megyei oldalon 7,20-11,80 méter szélesség között változik, 2,0-2,5 %-os
egy-, illetve kétoldali oldaleséssel kerül kialakításra.
Kábelmunkák: A hídszerkezeteken átvezetett kábelek védelembe helyezése és/vagy kiváltása, új mederhíd
kábelcsatorna építéssel.
A vasúti pályát érintő beavatkozás a Kisköre - Abádszalók állomásközben a 917+15 - 923+70 hm
szelvények közötti szakaszon történik. Ennek összhossza 655 m, amelyből a híd teljes hossza a jobb és bal
parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (minimum
0 hónap, maximum 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – . 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:
A felhívás II.1.6. pontjában meghatározott összeg a tartalékkeretet is tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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:
18483 / 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: 41712-4/2017/MAV 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:
2018/06/16 (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: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138

Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24857538-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 120 000 000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 514 642 099
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: - kiviteli,
vágányzári, előtervek és részlettervek készítése, megvalósulási tervek, kézikönyvek készítése,
tervezői művezetés, környezetvédelmi monitoring részfeladatok, szakfelügyeletek, irtási és bontási
részfeladatok, földmunkák, földmű építés, földmű alapozási-talajkezelési részfeladatok,
- vasúti pálya bontási és építési részfeladatok, MÁV biztosító berendezés és távközlési kábelek,
elektromos energiaellátás (nagy- közép- és kisfeszültségű kábelek) védelembehelyezési és átépítési
részfeladatai,
- acél-és vasbeton szerkezetek bontási és építési részfeladatai, állványozási részfeladatok, vb.
szerkezetek javítási (felület kiegyenlítési) részfeladatai, szigetelés bontási és építési részmunkák,
acél- és lakatos, valamint betonszerkezetek korrózióvédelmi bevonatainak készítése/felújítása, acélés lakatos szerkezetek javítása, gyártása, szerelése és beépítése, burkolatépítési részfeladatok,
elektromos és érintésvédelmi részfeladatok, hídtartozékok javítási/felújítási és építési részfeladatai,
szállítási és daruzási részfeladatok,
- segédszerkezet építési részfeladatok,
- dilatációs szerkezetek bontási és beépítési részfeladatai,
- ideiglenes és végleges utak bontási és építési részfeladatai, burkolási és burkolatépítési
részfeladatok, úttartozékok, forgalomtechnika bontása és építése, acélszerkezetek javítási és
korrózióvédelmi felújítási részfeladatai,
- ideiglenes forgalomtechnika kiépítése és bontása,
- környezetvédelem - veszélyes és kommunális hulladék/törmelék/bontott anyag elszállítás és
ártalmatlanítás,
- őrzés-védelem, minőség-ellenőrzés és vizsgálatok, próbaterhelés, felvonulási terület és
munkaterület kiépítés-lehatárolás, ideiglenes közműhálózat kiépítése és működtetése, geodéziai
munkák, vízi (mentőcsónakos) felügyelet lakossági és utastájékoztatási részfeladatok.
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
Ország:

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: A-Híd Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24857538-2-44
Hivatalos név: Híd-Tám Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsámbéki út 16.
Város: Herceghalom
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2053
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12902765-2-13
Hivatalos név: KG INVEST, s.r.o.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: SK-941 22
Város: Zemné
NUTS-kód: SK023
Postai irányítószám: 683
Ország: SK
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2024068090
Hivatalos név: Kútház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvinista utca 1/a.
Város: Győr
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 9025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12661303-2-08
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:
2018/07/03 (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

Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. (11529/2018)
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: Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16541
Postai cím: Győri kapu 48-50.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csordás László
Telefon: +36 46412611
E-mail: csordas.laszlo@varosgazda.hu
Fax: +36 46412618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.varosgazda.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: Egyéb takarítás
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: Parkgondozási feladatok ellátása Miskolc Megyei Jogú Város közterületein
keretszerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Parkgondozási feladatok ellátása Miskolc Megyei Jogú Város közterületein keretszerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Parkgondozási feladatok ellátása Miskolc Megyei Jogú Város közterületein
keretszerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén parkfenntartási munkák elvégzése az alábbiak szerint:
Kaszálás, kaszálék gyűjtés, elszállítással, lerakóhelyi elhelyezéssel, illetve mulcsozó kaszálás (maximum
12 cm fűmagasságig) az 1. sz. mellékletben szereplő területi kimutatás alapján, amely a 2016. évi kaszálási
munkák alapján lett összeállítva tájékoztató jelleggel. A munkavégzés Ajánlatkérő által előírt ütemezés
szerint történik. Az előző években a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. megbízásából megközelítőleg
1.325.000 m2 nagyságú terület - kategóriák szerinti - többszöri kaszálása történt meg. Az 1.sz. melléklet
szerinti kimutatások vonatkozásában Ajánlatkérő fenntartja a változtatás-, a módosítás-, a meglévő terület
megszüntetésének, valamint új terület létrehozásának jogát.
- Intenzív kategóriájú területek kaszálása: 327.571 m2 terület
- I. kategóriájú területek kaszálása: 2.899.815 m2 terület
- Külterjes területek kaszálása: 1.186.292 m2 terület
- Gondozatlan területek kaszálása: 416.803 m2 terület
A területi kategóriák pontos meghatározását a dokumentáció műszaki leírása tartalmazza. Az intenzív
területek kaszálásának egyedi megrendelése évente 5-7 alkalom, az 1-es kat. területek kaszálásának

egyedi megrendelése évente 4-5 alkalom, a külterjes területek kaszálásának egyedi megrendelése évente
2-3 alkalom és a gondozatlan területek kaszálásának egyedi megrendelése évente 1 alkalom. Mulcsozó
kaszálás (maximum 12 cm fűmagasságig) megrendelés esetén, akár évi több alkalommal is Ajánlatkérő által
meghatározott területeken.
Ajánlatkérő külön egységár megadását kéri a mulcsozó kaszálásról és a megadott egységár függvényében
fenntartja a jogot, hogy ezzel a technológiával végeztesse a kaszálást.
A vágás minőségére vonatkozó előírások:
- Intenzív és I. kategóriájú területeken a vágást követően a fű magassága maximum 5-6 cm,
- Külterjes területeken a vágást követően a fű magassága: maximum 10-12 cm,
- Gondozatlan területeken a vágást követően a fű magassága: maximum 12-18 cm.
A kaszálást követően a kaszálék gyűjtése - kivéve mulcsozó kaszálás - és az összegyűjtött kaszálék
elszállítása folyamatosan történik, de legkésőbb a kaszálást követő 24 órán belül el kell szállítani a területről.
A kaszálék elhelyezése a jogszabálynak megfelelően kell, hogy történjen és a megadott tevékenységre
vonatkozó egységárnak minden esetben tartalmaznia kell a szállítás költségét.
További elvárások:
- a fű magassága folyamatosan nem haladhatja meg a fentiekben előírt növényzet magasságot, valamint
magszárba szökés nem lehet;
- általános követelmény minden kategóriában és körzetben, hogy az útfelülettel vagy járdafelülettel
érintkező pázsitfelület nyírási,- kaszálási munka végzése során a burkolatra hulló zöldhulladékot a munka
elvégzésével egy időben fel kell takarítani;
- az első szélvágás valamennyi kategóriában az első kaszálással együtt elvégzendő feladat, a szegélyek
mentén túlnövés nem lehet;
- a keletkezett hulladékot annak átvételére jogosult, engedéllyel rendelkező ártalmatlanítási helyre köteles
beszállítani nyertes ajánlattevő;
- Ajánlatkérő részéről elvárás a munkanapló vagy építési napló vezetése műszaki ellenőr által leigazolt
gondozott felület alapján, valamint elkezdési bizonylat megléte.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés
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 – legalacsonyabb árral bíró ellenszolgáltatás 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: 1 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:
2018/06/25 (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: Mento Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyő u. 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

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
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: Ajánlattevő igénybe
vesz alvállalkozót kaszálási munkák, fűnyírási munkák, valamint gyűjtési és szállítási munkák
részfeladatai vonatkozásában.
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
Ország:
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: Mento Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyő u. 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527

Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424-2-05
Hivatalos név: Bénó Kert Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János 1/A
Város: Arnót
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3713
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23795367-2-05
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:
2018/03/19 (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:
2018/07/02 (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

Mozaik Gazdasági Szervezet (11113/2018)
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: Mozaik Gazdasági Szervezet
Nemzeti azonosítószám: AK19707
Postai cím: Róbert körút 49-51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 16060750
E-mail: krendl.peter@gsz.budapest.hu
Fax: +36 16060750
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): mozaikgsz.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
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
x Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vakok Iskolája, Óvoda új külső felvonó létesítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45351000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db 8 személyes lift építése az óvodai épülethez, állomások száma 5 (P, Fszt., I, T, U), kétoldali beszállású,
aknaszerkezete egyedi acéltorony, akna külső burkolata üveg.
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: Vakok Iskolája, Óvoda új külső felvonó létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45351000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona, 1146
Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 8 személyes lift építése az óvodai épülethez, állomások száma 5 (P, Fszt., I, T, U), kétoldali beszállású,
aknaszerkezete egyedi acéltorony, akna külső burkolata üveg.
Kiegészítő munkálatok: a lift csatlakoztatása az épülethez, alapterület növekedés: 36,1 m2, lefolyócsatornák
átépítése, új hófogók kiépítése, tűzjelző rendszer építése, babakocsi tároló kialakítása.
Épületen kívüli munkálatok: kivitelezés teljes időszakában végezhető. Hangos munkálatok az intézmény
üzemelése közben nem végezhetők hétköznaponként 12.00 - 15.00 óra között, ezen időszakon belül
intézményvezetővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott munkálatok végezhetők.
Épületen belüli munkálatok és gázvezeték kiváltása: az intézmény 6 hétig tartó nyári leállása alatt (2018.
július 9.-augusztus 19.) korlátlanul végezhető. Az intézmény üzemelése idején épületen belüli munkálatok
korlátozottan, az intézményvezetővel előzetesen egyeztetett és engedélyezettek alapján végezhetők
a szükséges munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően. Hétvégi munkavégzés lehetséges,
szintén intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés és engedélyezés alapján. Az intézmény üzemelése

közben az épületen belül végzett munkálatok folyamatában és napi befejezést követően a munkaterület
tisztántartásáról, portalanításról gondoskodni kell.
A részletes leírást az ajánlattételi dokumentáció II. kötete tartalmazza.
A kivitelezés engedélyköteles, engedélyszám: BP-05/107/00582-9/2017
Az épület műemléki törzsszáma: 15760
(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 (napokban) 3
2 FMV szakember megléte 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 5
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: Rész száma: 1 Elnevezés: Vakok Iskolája, Óvoda új külső felvonó létesítése
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 ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevővel.
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
Ország:
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: Ember-Lak Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyírpalota út 71. 4/16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24268251-2-42
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:
2018/03/22 (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:
2018/07/03 (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

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata (11747/2018)
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: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05423
Postai cím: Szentesi út 42.
Város: Nagymágocs
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szebellédi Endre István
Telefon: +36 63363002
E-mail: penzugy@nagymagocs.hu
Fax: +36 63363719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www. nagymagocs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagymágocs Óvodájának és Bölcsődéjének infrastrukturális megújítása, valamint az
épület komplex 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:
Nagymágocs Óvodájának és Bölcsődéjének infrastrukturális megújítása, valamint az épület komplex
energetikai korszerűsítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 144338433 (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: Nagymágocs Óvodájának és Bölcsődéjének infrastrukturális megújítása, valamint az
épület komplex energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6622 Nagymágocs, Mátyás király u 20. szám (hrsz: 724)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagymágocs Óvodájának és Bölcsődéjének infrastrukturális megújítása, valamint az épület komplex
energetikai korszerűsítése
Főbb mennyiségi, műszaki adatok:
Építészeti munkarész:
Beton aljzatok bontása: 296 m2
Járdakészítés: 73,44 m2
Nyílásáthidalók elhelyezése: 47 db
Szárazépítés, gipszkartonszerelés: 164,1 m2
Tetőfedés: 453,19 m2
Vakolatok készítése: 702,62 m2
Laminált padló fektetése: 262,6 m2
Padlóburkolat készítése Gres lapból: 277,4 m2
Ereszcsatorna szerelése: 116,08 m

Kül és beltéri nyílászárók elhelyezése: 72 db
Talajnedvesség elleni szigetelés: 296 m2
Födém hőszigetelés: 686,48 m2
Homlokzati hőszigetelés: 727,74 m2
Diszperziós belső festés: 1523,7 m2
Épületgépészeti munkarész:
Gáz, fűtésszerelési, víz, csatorna berendezések, vezetékhálózatok teljes körű bontása: 1 épület
Csőhéj szigetelések: 828 m
PVC vezeték szerelése: 462 m
Fűtési vezetékek szerelése: 866 m
Padlófűtés szerelése: 104 m2
Hőszivattyú fűtőberendezés elhelyezése: 1 db
Klímakonvektrorok elhelyezése: 13 db
Épületvillamosság:
Meglévő fénycsöves lámpatestek bontása: 76 db
Meglévő, hagyományos izzós lámpatestek bontása: 60 db
Új ledes lámpatestek elhelyezése: 136 db
Horonyvésés falba: 960 m
Szigetelt vezeték szerelése védőcsőben: 6046 m
UTP kábel szerelése: 540 m
Tűzjelző rendszer kialakítása: 1 db
Villámvédelmi rendszer kialakítása: 1 db
Új mérőhely kialakítása: 1 db
ÉV Mérési jegyzőkönyv: 1 db
Kertépítés:
Kerti létesítmények bontása: 9 db
Bozót, cserjeirtás: 84 m2
Tükörkészítés: 296,46 m2
Feltöltés: 56,33 m3
Beton aljzat bontása: 53,36 m3
Térburkolatok készítése: 267 m2
Gyep felülvetés: 2588 m2
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint 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 Jótállási időtartam (minimum 48 hó- maximum 60 hó) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-CS1-2016-00013, TOP-3.2.1-15CS1-2016-00050
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: Átalányáras 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:
2018/06/27 (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: metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fogadó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25422359-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 143359969
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 144338433
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: elektromos
munkák, épületgépészeti munkák, építőmesteri 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
Ország:
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: Monolith-Tech Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perczel Mór u. 18.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766308-2-06
Hivatalos név: SÜD-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tavasz u. 11/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11399445-2-06
Hivatalos név: metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fogadó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25422359-2-44
Hivatalos név: Gajdán László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 45.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 45878439-2-26
Hivatalos név: CSOMIÉP-ENTER Építési Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Majolika u. 2.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10380097-2-06
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:
2018/04/12 (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:
2018/07/02 (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

Nagynyárádi Római Katolikus Plébánia (11578/2018)
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: Nagynyárádi Római Katolikus Plébánia
Nemzeti azonosítószám: AK25797
Postai cím: Kossuth L. utca 3
Város: Nagynyárád
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7784
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boda Anett
Telefon: +36 72513037
E-mail: kba.nagynyarad@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://pecsiegyhazmegye.hu/egyhazmegye/plebaniak/
szervezet/191
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
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 Nagynyárádi Római Katolikus Templom külső 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 keretében a Nagynyárádi Római Katolikus Templom felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 113.618.260 (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 Nagynyárádi Római Katolikus Templom külső felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7784 Nagynyárád, 299. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Nagynyárádi Római Katolikus Templom felújítása, különös tekintettel az
alábbiakra:
A főbb elvégzendő felújítási munkálatok:
- tetőszerkezet helyreállítása, átépítése (faanyag) 6407 m3
- azbesztes síkpalafedés bontása, új cserépfedés készítése 933 m2
- toronysisak bontása, újraépítése
- homlokzati repedéseknél felvarrások
- bádogos szerkezetek teljes cseréje cinklemezre és toronysisak egyedi tükör fedéssel
- homlokzati vakolat felújítás 1440 m2 és a lábazati zónában lélegző vakolat készítése 376 m2
- belső vakolatleverés és szellőző vakolat készítés 254 m2
- homlokzati ajtók, ablakok felújítása 12 db
- új ablakok elhelyezése 3 db
- homlokzati feleületképzés 1562 m2
- belső felületképzés 254 m2
- a homlokzati falak mentén drén rendszer és kavicságy készítése

- terepszint alatti csapadékvíz elvezetés 125-200 mm átmérővel, 200 m hosszban
Az épület műemlék, műemléki törzsszám: M 234, azonosító: 1557
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás
(kiviteli tervdokumentáció ill. árazatlan költségvetés)) 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 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (minimum 0 fő maximum 5 fő) 10
2 Jótállás többlet-időtartama (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületetek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés c. pályázati felhívás alapján a 1866057087 sz. támogatói okirat (Projekt
azonosítószám: 1778412354)
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 Nagynyárádi Római Katolikus Templom külső felújítása
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:
2018/06/19 (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: Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tímár utca 23.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
E-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu
Telefon: +36 209215981
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 72215291
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): : 11562737-2-02
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: 113.618.260
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: bádogos munka;
gépészet, csapadékvíz elvezetési munka
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
Ország:
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: Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tímár utca 23.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562737-2-02
Hivatalos név: MB-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mohácsi út 18/4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13938620-2-02
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:
2018/04/13 (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:
2018/06/29 (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

Nyírcsászári Község Önkormányzata (11576/2018)
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: Nyírcsászári Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08818
Postai cím: Rákóczi út 6.
Város: Nyírcsászári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4331
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zichar János
Telefon: 42/254-608
E-mail: zichar.janos@gmail.com
Fax: +36 42254608
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 Nyírcsászári Község csapadékvíz elvezető rendszerének
fejlesztésére
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:
A település túlnyomó részén található csapadékvíz elvezető hálózat, amely részben megoldja a csapadék
és belvíz elvezetését, műszaki állapota nem megfelelő, funkcióját maradéktalanul nem képes ellátni.
Nyírcsászári Község Önkormányzata a község pályázatot érintő helyszínein, problémás útszakaszain
kívánja a vízelvezetést megoldani
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69817334 (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 Nyírcsászári Község csapadékvíz elvezető rendszerének
fejlesztésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45111290-7

További tárgyak:

45232450-1
45232451-8
45233142-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, Nyírcsászári, Dózsa György út Hrsz.:192, Kátai
út Hrsz.: 147., Ady út Hrsz.: 350/1., Kossuth út hrsz.: 103, Ságvári út Hrsz.: 148, Hrsz.: 243, Hrsz.:
382
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása
Vállalkozási szerződés Nyírcsászári Község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztésére
Tervezett létesítmények összesen: 1753 fm árok burkolása
- Dózsa-1: - 556 fm burkolt árok

- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva
- átereszek hossza: 196 fm Ø30 vb. csőáteresz
- kapacitás: 25 l/s
- terhelés: 24,16 l/s
Befogadó:243 hrsz. alatti meglévő árok
- Dózsa-2: - 386 fm burkolt árok
- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva
- átereszek hossza: 118 fm Ø30 vb. csőáteresz
- kapacitás: 25 l/s
- terhelés: 23,98 l/s
Befogadó: 243 hrsz. alatti meglévő árok
- Kossuth-1: - 311 fm burkolt árok
- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva
- átereszek hossza: 164 fm Ø30 vb. csőáteresz
- kapacitás: 25 l/s
- terhelés: 22,79 l/s
Műtárgyak: 5 db 50x50 cm egy. beton tisztítóakna, 48x48 cm öv.,
víznyelőrácsos fedlappal (D400)
Befogadó: 103 hrsz. alatti meglévő árok
- Ságváry-Ady-1: - 194 fm burkolt árok
- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva
- átereszek hossza: 48 fm Ø30 vb. csőáteresz
- kapacitás: 25 l/s
- terhelés: 19,61 l/s
Befogadó: 350/1 hrsz. meglévő burkolt árok
- Ságváry-Ady-2: - 306 fm burkolt árok
- TB 20/30/30 jelű mederburkolóval burkolva
- átereszek hossza: 79 fm Ø30 vb. csőáteresz
- kapacitás: 25 l/s
- terhelés: 21,23 l/s
Befogadó: 350/1 hrsz. meglévő burkolt árok
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 A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában
résztvevő szakember magasépítési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db max. 3 db) 20
2 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 – 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-2.1.3-15-SB1-2016-00016 „Nyírcsászári község
csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése”
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. III. rész, 115. § szerint a teljes beruházás 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: Vállalkozási szerződés Nyírcsászári Község csapadékvíz
elvezető rendszerének fejlesztésére
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:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: UNIO-ASZFALT KŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi u. 31
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24150855-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 89568216
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69817334
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
Ország:
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: UNIO-ASZFALT KŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi u. 31.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24150855-2-15
Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti u. 34
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13445762-2-09
Hivatalos név: BO-TO BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 11/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11588023-2-05
Hivatalos név: HAJDUT ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sólyom u. 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12729058-2-09
Hivatalos név: MÉLYÉP-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Középkert út 56.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12872156-2-09
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:
2018/04/13 (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:
2018/06/29 (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

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (11091/2018)
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: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK17105
Postai cím: Mozaik utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gönczöl Katalin
Telefon: +36 14302165
E-mail: gonczol.katalin@ovzrt.hu
Fax: +36 14303472
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovzrt.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: nonprofit 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: lakás- és helyiséggazdálkodás
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 Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő intézmények őrzés-védelmi
feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő intézmények őrzés-védelmi feladatainak ellátása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 140663700 (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 Óbudai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő intézmények őrzés-védelmi feladatainak
ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: III. kerület, Szőlőkert u. 6. szám alatti telephely
• Derűs Alkony Gondozóház: III. kerület, Zipernovsky u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő, a következőkben felsorolt helyszíneken történő élőerős őrzésvédelme, azaz vagyonőri, továbbá portaszolgálat ellátása, kapcsolódó szolgáltatások teljesítése az alábbi
területeken:
• Szőlőkert u. 6. szám alatti telephely: 2 fő napi 24 órában (őrzés-védelmi feladatok ellátása) (telek: 21 374
m2, épület hasznos alapterülete: 11 169 m2.
• Derűs Alkony Gondozóház: 1 fő a hét minden napján 19-07 óra között őrzés-védelem. (telek: 3912 m2,
épület hasznos alapterülete: 1398 m2)
Mindösszesen telek: 25 286 m2
Mindösszesen épület: 12567 m2
Az őrzés-védelmi feladatok az érintett telkeken és épületekben, mindösszesen 37 853 m2-en kerülnek
ellátásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat 40
Költség szempont –
x Ár szempont – 60 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
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:
2135 / 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: Megbízási szerződés - Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit
Zrt. kezelésében lévő intézmények őrzés-védelmi 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:
2018/06/15 (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: S-System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fodros u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13807649-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Pinkert Security Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Farkastorki út 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24228695-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 140663700
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140663700
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: őrzés-védelmi
részfeladat
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
Ország:
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: S-System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fodros u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13807649-2-41
Hivatalos név: Pinkert Security Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Farkastorki út 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24228695-2-41
Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24851862-2-42
Hivatalos név: SZENTINEL Vagyonvédelmi, Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12988756-2-41
Hivatalos név: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
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:
(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:
2018/07/03 (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

Országos Horvát Önkormányzat (11518/2018)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Horvát Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK22512
Postai cím: Bíró Lajos utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergics Nikolett
Telefon: +36 702158214
E-mail: ured.hds@gmail.com
Fax: +36 12190827
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.horvatok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.horvatok.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)
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: „Horvát köznevelési központ kialakítása Szombathelyen” tervezési és kivitelezési munka
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, tervezés, kivitelezés
„Horvát köznevelési központ kialakítása Szombathelyen” tervezési és kivitelezési munka az alábbiak szerint:
Felújítással érintett terület nagysága: 2.050 m2
Kivitelezés:
„A” épület:
Földszint: 4 óvodai csoportszoba, aula, vizesblokk, kiszolgáló helyiségek kialakítása, felújítása
Emelet: 8 tanterem, tanári szoba, labor, tanári-igazgatói szoba, szertárak és vizesblokkok kialakítása,
felújítása
„B” és ”C” épület:
Földszint: konyha és ebédlő belső átalakítása, tálaló, tornaterem és kiszolgálóhelyiségek kialakítása,
felújítása
A lift kialakítása nem tárgya a jelen felújítási munkának.
Tervezés:
Kiviteli tervek elkészítése.
A részletes feladat meghatározást és mennyiségeket az Ajánlati dokumentáció részét képező felmérési terv
és vázlatterv, valamint költségvetés tartalmazza.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek
meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások
alkalmazására a Kbt. 117. § (7) bekezdésében rögzített rendelkezések betartása mellett. Az egyenértékűség
megállapítása vonatkozásában a vállalkozót vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Felek egyenértékű
teljesítésnek tekintik azon megoldásokat, amelyek a dokumentációban rögzített funkciókat biztosítják,
és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott
megoldásoknak a hatályos OTÉK-nak meg kell felelniük. A vállalkozó az egyenértékűnek elfogadott
műszaki megoldások vonatkozásában szükség esetén saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek,
hozzájárulások beszerzésére.
A részletes feladat meghatározást és mennyiségeket az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki
tartalom meghatározás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 120852500 (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: „Horvát köznevelési központ kialakítása Szombathelyen” tervezési és kivitelezési munka
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45210000-2

További tárgyak:

45310000-3
45350000-5
71320000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Horvát köznevelési központ
9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 28/A, hrsz.: 6614/32
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás, tervezés, kivitelezés
„Horvát köznevelési központ kialakítása Szombathelyen” tervezési és kivitelezési munka az alábbiak szerint:
Felújítással érintett terület nagysága: 2.050 m2
Kivitelezés:
„A” épület:
Földszint: 4 óvodai csoportszoba, aula, vizesblokk, kiszolgáló helyiségek kialakítása, felújítása
Emelet: 8 tanterem, tanári szoba, labor, tanári-igazgatói szoba, szertárak és vizesblokkok kialakítása,
felújítása
„B” és ”C” épület:
Földszint: konyha és ebédlő belső átalakítása, tálaló, tornaterem és kiszolgálóhelyiségek kialakítása,
felújítása
A lift kialakítása nem tárgya a jelen felújítási munkának.
Tervezés:
Kiviteli tervek elkészítése.
A részletes feladat meghatározást és mennyiségeket az Ajánlati dokumentáció részét képező felmérési terv
és vázlatterv, valamint költségvetés tartalmazza.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek
meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások
alkalmazására a Kbt. 117. § (7) bekezdésében rögzített rendelkezések betartása mellett. Az egyenértékűség
megállapítása vonatkozásában a vállalkozót vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. Felek egyenértékű
teljesítésnek tekintik azon megoldásokat, amelyek a dokumentációban rögzített funkciókat biztosítják,
és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott
megoldásoknak a hatályos OTÉK-nak meg kell felelniük. A vállalkozó az egyenértékűnek elfogadott
műszaki megoldások vonatkozásában szükség esetén saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek,
hozzájárulások beszerzésére.
A részletes feladat meghatározást és mennyiségeket az Ajánlati dokumentáció részét képező műszaki
tartalom meghatározás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 36hónap) 30
2 Késedelmi kötbér (minimum 0,1%/nap, maximum 0,2%/nap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár 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: „Horvát köznevelési központ kialakítása Szombathelyen”
tervezési és kivitelezési munka
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:
2018/06/19 (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: RENT-GOO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temető utca 36.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
E-mail: info@rentgoo.hu
Telefon: +36 704500222
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23951921-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120852500
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
Ország:
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: RENT-GOO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temető utca 36.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23951921-2-13
Hivatalos név: KRÚDY Lakópark Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Géfin Gyula utca 24.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25784521-2-18
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:
2018/04/13 (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:
2018/07/03 (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

Öttevény Község Önkormányzata (10469/2018)
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: Öttevény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16377
Postai cím: Fő utca Magán 100
Város: Öttevény
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9153
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: 96-552-201
E-mail: polgmester@otteveny.hu
Fax: 96-552-206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.otteveny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): otteveny.hu
Hivatalos név: Kunsziget Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 2.
Város: Kunsziget
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9184
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon:
E-mail: polgarmester@kunsziget.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunsziget.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kunsziget.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: Öttevény Község
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
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: Öttevény - Kunsziget közötti kerékpárút építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kerékpárút építése Öttevény és Kunsziget között
Tervezett vízszintes vonalvezetés:
A nyomvonal az 1.sz.-ú főúttól indul és a Kunszigeti kerékpárút csatlakozásánál ér véget. A teljes nyomvonal
két szakaszra bontható.
1-es jelű kerékpárút:
A kerékpárút a Táncsics M. utcában a közút burkolatán útburkolat szélesítés után alakítható ki. A
meglévő burkolat szélessége 4,80-5,00m között alakul. A burkolat szélesítése után, a forgalmi sávban 1m
szélességben kerékpáros nyom piktogramot kell felfesteni.
Az 1.sz főúttól a kétirányú kerékpárútig felezővonalat kell felfesteni 4/4 osztással. A Táncics u. Fő utca
kereszteződése jelzőtáblával szabályozott, ez kiegészül az útburkolaton egy felállási vonallal és STOP
felirattal.
Az útburkolat vízelvezetése a meglévő szikkasztó árokba történek, amit profilozni szükséges. Az úttest
szélén 1m széles útpadkát mellette pedig az árokprofilozás szabványos méretű és trapéz szelvényű.
2-es jelű kerékpárút:
Az építési szakasz eleje a Táncsics M. utca burkolatához kapcsolódik. A tervezett útszakasz szelvényezése
innen indul. Az első szakasz vonalvezetését, az Öttevényi csatornáig a vele párhuzamos út nyomvonala
határozza meg. A nyomvonal kialakításánál figyelembe lett véve, hogy a Táncsics M. u. és Szabadság
u. közötti földút valamikor burkolásra kerül. A 120.25 kmsz.-ben egy útcsatlakozás lett kialakítva a
Szabadság u.-ban kerékpározók számára. Az Öttevényi Csatornát a 0+212.59 kmsz.-ben keresztezi a
kerékpárút. Az átvezetés, valamint a vízelvezetés műszaki megoldását az MK-4 tervlap tartalmazza. A
csatorna után a szelvényezés szerinti baloldalon egy nagy átmérőjű fát kerül ki 100m-es sugárral, majd
a 0+238.06-os szelvényben csatlakozik a sportpálya bejáratához. Ezután a nyomvonal a Sportpálya
kerítésének nyomvonalát követi, mivel az út mellett egy nagyobb kiterjedésű vízgyűjtő terület van, valamint
a 0+310 kmsz.-ben egy légvezetéktartó oszlop, amelyet egy 100m sugarú jobb ívvel kerül ki. A következő
fizikai akadályt egy a 0+473.71 kmsz.ben lévő földfeletti tűzcsap jelenti, emiatt egy tengely elhúzás válik
szükségessé. A hulladéktárolótól a nyomvonal követi a vele párhuzamos 14101 sz. út irányviszonyait.
A nyomvonal ezen szakasza teljes hosszában vadon nőtt fákkal és cserjével borított, emiatt ezek irtása
szükséges. A nyomvonal 0,7-0,8 kmsz. közelében légvezetéktartó oszlopok, valamint egy jelző kő található,
amit szükséges áthelyezni. A 14+70.54 kmsz.-ben egy középfeszültségű villanyvezetéktartó oszlop van,

emiatt egy enyhe iránytörés eltéríti a nyomvonalat, így egy szűk keresztmetszet alakul ki, viszont a két útszél
közötti távolság értéke nagyobb a e-ÚT. 03.04.11 szabvány szerinti minimális értéknél.
Keresztszelvény kialakítása az alábbiak szerint:
A tervezett pályaszerkezeti kialakítások megfelelnek az e-ÚT. 03.04.11 számú útügyi műszaki előírásnak,
mely szerint a fagyvédő réteg legkisebb vastagsága 200mm, az aszfalt burkolat vastagsága 60-80mm,
amely két aszfalt rétegből álljon.
A kapubehajtóknál szükséges az alapréteg megerősítése.
Az 1-es jelű kerékpárút, útburkolat szélesítés valamint a kapubehajtók szerkezete:
- 4 cm vtg. AC 11 kopóréteg
- 5 cm vtg. AC 11 kötőréteg
- 15 cm vtg. Ckt. Alapréteg
- 20 cm vtg. Homokos kavics
44 cm
A 2-es jelű kerékpárút szerkezete:
- 3 cm vtg. AC 8 kopóréteg
- 4 cm vtg. AC 11 kötőréteg
- 15 cm vtg. FZKA alapréteg
- 20 cm vtg. Homokos kavics
42 cm
A tervezett kerékpárút alatti talaj tömörítése 50cm vastagságban 90% legyen.
A 2-es jelű kerékpárút külterületen a 0+485 kmsz-től a végéig geotextília terítése szükséges a töltéstest alá.
Részletes műszaki paramétereket a kiadott tervdokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 82 672 560 (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: Öttevény - Kunsziget közötti kerékpárút építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Öttevény, Kunsziget külterülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpárút építése Öttevény és Kunsziget között
Tervezett vízszintes vonalvezetés:
A nyomvonal az 1.sz.-ú főúttól indul és a Kunszigeti kerékpárút csatlakozásánál ér véget. A teljes nyomvonal
két szakaszra bontható.
1-es jelű kerékpárút:
A kerékpárút a Táncsics M. utcában a közút burkolatán útburkolat szélesítés után alakítható ki. A
meglévő burkolat szélessége 4,80-5,00m között alakul. A burkolat szélesítése után, a forgalmi sávban 1m
szélességben kerékpáros nyom piktogramot kell felfesteni.
Az 1.sz főúttól a kétirányú kerékpárútig felezővonalat kell felfesteni 4/4 osztással. A Táncics u. Fő utca
kereszteződése jelzőtáblával szabályozott, ez kiegészül az útburkolaton egy felállási vonallal és STOP
felirattal.
Az útburkolat vízelvezetése a meglévő szikkasztó árokba történek, amit profilozni szükséges. Az úttest
szélén 1m széles útpadkát mellette pedig az árokprofilozás szabványos méretű és trapéz szelvényű.

2-es jelű kerékpárút:
Az építési szakasz eleje a Táncsics M. utca burkolatához kapcsolódik. A tervezett útszakasz szelvényezése
innen indul. Az első szakasz vonalvezetését, az Öttevényi csatornáig a vele párhuzamos út nyomvonala
határozza meg. A nyomvonal kialakításánál figyelembe lett véve, hogy a Táncsics M. u. és Szabadság
u. közötti földút valamikor burkolásra kerül. A 120.25 kmsz.-ben egy útcsatlakozás lett kialakítva a
Szabadság u.-ban kerékpározók számára. Az Öttevényi Csatornát a 0+212.59 kmsz.-ben keresztezi a
kerékpárút. Az átvezetés, valamint a vízelvezetés műszaki megoldását az MK-4 tervlap tartalmazza. A
csatorna után a szelvényezés szerinti baloldalon egy nagy átmérőjű fát kerül ki 100m-es sugárral, majd
a 0+238.06-os szelvényben csatlakozik a sportpálya bejáratához. Ezután a nyomvonal a Sportpálya
kerítésének nyomvonalát követi, mivel az út mellett egy nagyobb kiterjedésű vízgyűjtő terület van, valamint
a 0+310 kmsz.-ben egy légvezetéktartó oszlop, amelyet egy 100m sugarú jobb ívvel kerül ki. A következő
fizikai akadályt egy a 0+473.71 kmsz.ben lévő földfeletti tűzcsap jelenti, emiatt egy tengely elhúzás válik
szükségessé. A hulladéktárolótól a nyomvonal követi a vele párhuzamos 14101 sz. út irányviszonyait.
A nyomvonal ezen szakasza teljes hosszában vadon nőtt fákkal és cserjével borított, emiatt ezek irtása
szükséges. A nyomvonal 0,7-0,8 kmsz. közelében légvezetéktartó oszlopok, valamint egy jelző kő található,
amit szükséges áthelyezni. A 14+70.54 kmsz.-ben egy középfeszültségű villanyvezetéktartó oszlop van,
emiatt egy enyhe iránytörés eltéríti a nyomvonalat, így egy szűk keresztmetszet alakul ki, viszont a két útszél
közötti távolság értéke nagyobb a e-ÚT. 03.04.11 szabvány szerinti minimális értéknél.
Keresztszelvény kialakítása az alábbiak szerint:
A tervezett pályaszerkezeti kialakítások megfelelnek az e-ÚT. 03.04.11 számú útügyi műszaki előírásnak,
mely szerint a fagyvédő réteg legkisebb vastagsága 200mm, az aszfalt burkolat vastagsága 60-80mm,
amely két aszfalt rétegből álljon.
A kapubehajtóknál szükséges az alapréteg megerősítése.
Az 1-es jelű kerékpárút, útburkolat szélesítés valamint a kapubehajtók szerkezete:
- 4 cm vtg. AC 11 kopóréteg
- 5 cm vtg. AC 11 kötőréteg
- 15 cm vtg. Ckt. Alapréteg
- 20 cm vtg. Homokos kavics
44 cm
A 2-es jelű kerékpárút szerkezete:
- 3 cm vtg. AC 8 kopóréteg
- 4 cm vtg. AC 11 kötőréteg
- 15 cm vtg. FZKA alapréteg
- 20 cm vtg. Homokos kavics
42 cm
A tervezett kerékpárút alatti talaj tömörítése 50cm vastagságban 90% legyen.
A 2-es jelű kerékpárút külterületen a 0+485 kmsz-től a végéig geotextília terítése szükséges a töltéstest alá.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 jótállás mértéke (hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített 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-3.1.1-15-GM1-2016-00009
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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:
2018/06/12 (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: Földmű-Ép 2004 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hulesch Ernő utca 3.
Város: Abda

NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9151
Ország: HU
E-mail: info@foldmuep.hu
Telefon: 06-30/913-3061
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13233970 2 08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 82 672 560
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: 10 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közműépítéshez
kívánnak alvállalkozót igénybe venni.
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
Ország:
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: Sztráda-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 43.
Város: Tápszentmiklós
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9094
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23182435-2-08
Hivatalos név: Vértes Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Réti u. 174. fsz. 4.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13261731-2-11
Hivatalos név: VAN-DER 2005 Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 44.
Város: Bodonhely
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22133380-2-08
Hivatalos név: Földmű-ÉP 2004 Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hulesch Ernő utca 3.
Város: Abda
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9151
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13233970 2 08
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:
2018/04/13 (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:
2018/07/03 (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

Páhi Község Önkormányzata (11738/2018)
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: Páhi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08740
Postai cím: Vasút utca 2.
Város: Páhi
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rakonczay Mária Hermina
Telefon: +36 78436140
E-mail: pahijegyzo@t-online.hu
Fax: +36 78546502
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: Útépítés Páhin (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
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:
Az „Útépítés Páhin (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)” című közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás
és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
Az út teljes hossza 1561 m.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53187264 (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 Páhin (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
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: 6075 Páhi, külterület 080 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az „Útépítés Páhin (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)” című közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás
és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.
Az út teljes hossza 1561 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont szakember többlet tapasztalata
(hónap) 3
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
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: külterületi utak
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:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Soltút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
E-mail: soltut@soltut.hu; vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78486846
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53159630
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53187264
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
Ország:
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: Soltút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03
Hivatalos név: ALISCA BAU Építoipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bonyhádi u. 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603-2-17
Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építo és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bonyhádi u. 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986-2-17
Hivatalos név: GEOTECHNIKA ’84 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos u. 59.
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295688-2-17
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (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:
2018/07/02 (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 Szakképzési Centrum (11360/2018)
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 Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23177
Postai cím: Erkel Ferenc utca 39.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Andrási Zsuzsanna
Telefon: +36 89313053
E-mail: papai.szakkepzesi.centrum@gmail.com
Fax: +36 89313813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Szakképzési Centrum
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
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: Pápai Szakképzési Centrum tagintézményein fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEHOP-5.2.11-16-2017-00110
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:
Pápai Szakképzési Centrum tagintézményein fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEHOP-5.2.11-16-2017-00110
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 90028170 (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: Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolája; Pápa Erkel Ferenc utca 39.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolája; Pápa Erkel
Ferenc utca 39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája, 50 kVA teljesítmény kerül
kiépítésre a tornateremre -hrsz 3284/1/A/6.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói garancia legalább 80%-os teljesítményre (hónap) 5
2 Gyártói garancia legalább 90%-os teljesítményre (hónap) 5
3 A felszerelt napelemekre vonatkozó gyártói garancia(hónap) 10
4 Vállalt többlet késedelmi kötbér (min 10.000,- Ft/nap, max.100.000 Ft/nap) 5
5 Az MV-ÉV vagy MV-ÉVR épületvillamossági szakterület vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését követően szerzett FMV-i szakmai
gyakorlata 5

Költség szempont –
x Ár szempont – 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: Pápai Szakképzési Centrum tagintézményein fotovoltaikus
rendszerek kialakítása - KEHOP-5.2.11-16-2017-00110
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma; Pápa, Veszprémi
út
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és
Kollégiuma; Pápa, Veszprémi út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiu-ma,
50 kVA teljesítmény kerül kiépítésre az iskola épületére - hrsz 1987.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói garancia legalább 80%-os teljesítményre (hónap) 5
2 Gyártói garancia legalább 90%-os teljesítményre (hónap) 5
3 A felszerelt napelemekre vonatkozó gyártói garancia(hónap) 10
4 Vállalt többlet késedelmi kötbér (min 10.000,- Ft/nap, max.100.000 Ft/nap) 5
5 Az MV-ÉV vagy MV-ÉVR épületvillamossági szakterület vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését követően szerzett FMV-i szakmai
gyakorlata 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: Pápai Szakképzési Centrum tagintézményein fotovoltaikus
rendszerek kialakítása - KEHOP-5.2.11-16-2017-00110
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma; Zirc, Alkotmány utca 14.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma;
Zirc, Alkotmány utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. részajánlati kör: Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 50 kVA
teljesítmény kerül kiépítésre az iskola épületére - hrsz 1893/2. A rendszer az azonos helyrajzi számon levő
kollégium energiaszükségletét nem biztosítja, a kollé-giumra napelem nem telepíthető!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói garancia legalább 80%-os teljesítményre (hónap) 5
2 Gyártói garancia legalább 90%-os teljesítményre (hónap) 5
3 A felszerelt napelemekre vonatkozó gyártói garancia(hónap) 10
4 Vállalt többlet késedelmi kötbér (min 10.000,- Ft/nap, max.100.000 Ft/nap) 5
5 Az MV-ÉV vagy MV-ÉVR épületvillamossági szakterület vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését követően szerzett FMV-i szakmai
gyakorlata 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: Pápai Szakképzési Centrum tagintézményein fotovoltaikus
rendszerek kialakítása - KEHOP-5.2.11-16-2017-00110
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium telephelye; Zirc, Szabadság u.
10.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium telephelye; Zirc,
Szabadság u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. részajánlati kör: Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma, telephelye; Zirc, Szabadság u. 10. További 40 kVA teljesítmény kerül kiépítésre a tan-műhelynél - hrsz 05.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói garancia legalább 80%-os teljesítményre (hónap) 5
2 Gyártói garancia legalább 90%-os teljesítményre (hónap) 5
3 A felszerelt napelemekre vonatkozó gyártói garancia(hónap) 10
4 Vállalt többlet késedelmi kötbér (min 10.000,- Ft/nap, max.100.000 Ft/nap) 5
5 Az MV-ÉV vagy MV-ÉVR épületvillamossági szakterület vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését követően szerzett FMV-i szakmai
gyakorlata 5
Költség szempont –

x Ár szempont – 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: Pápai Szakképzési Centrum tagintézményein fotovoltaikus
rendszerek kialakítása - KEHOP-5.2.11-16-2017-00110
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Pápai SZC Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium telephelye; Várpalota, Fehérvári
út 39.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45310000-3

További tárgyak:
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Pápai SZC Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium
telephelye; Várpalota, Fehérvári út 39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. részajánlati kör: Pápai Szakképzési Centurm Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 17,5 kVA
teljesítmény a tanműhelynél - hrsz 3361/3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártói garancia legalább 80%-os teljesítményre (hónap) 5
2 Gyártói garancia legalább 90%-os teljesítményre (hónap) 5
3 A felszerelt napelemekre vonatkozó gyártói garancia(hónap) 10
4 Vállalt többlet késedelmi kötbér (min 10.000,- Ft/nap, max.100.000 Ft/nap) 5
5 Az MV-ÉV vagy MV-ÉVR épületvillamossági szakterület vagy azzal egyenértékű jogosultsággal
rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését követően szerzett FMV-i szakmai
gyakorlata 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 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: Pápai Szakképzési Centrum tagintézményein fotovoltaikus
rendszerek kialakítása - KEHOP-5.2.11-16-2017-00110
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: Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolája; Pápa Erkel
Ferenc utca 39.
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:
2018/06/12 (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: GREEN PLAN ENERGY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack Mihály út 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika

NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22907740
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
Ország:
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: GreenPlanEnergy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack M. út. 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
Hivatalos név: Solar 360 Áramtermelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tárogató utca 79. 1/1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25159558-2-08
Hivatalos név: Prokiss Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kadafalva Ballószög 255/A.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426226-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és
Kollégiuma; Pápa, Veszprémi út
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (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: GREEN PLAN ENERGY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack Mihály út 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19295164
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
Ország:
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: GreenPlanEnergy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack M. út. 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
Hivatalos név: Solar 360 Áramtermelő Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tárogató utca 79. 1/1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25159558-2-08
Hivatalos név: Prokiss Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kadafalva Ballószög 255/A.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426226-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és
Kollégiuma; Zirc, Alkotmány utca 14.
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:
2018/06/12 (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: GREEN PLAN ENERGY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack Mihály út 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19001798
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22131720
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
Ország:
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: GreenPlanEnergy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack M. út. 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
Hivatalos név: Prokiss Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kadalfalva Ballószög 255/A
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426226-2-03
Hivatalos név: Solar 360 Áramtermelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Tárogató utca 79. 1/1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25159558-2-08
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium
telephelye; Zirc, Szabadság u. 10.
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:
2018/06/12 (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: GREEN PLAN ENERGY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack Mihály út 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17556196
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
Ország:
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: GreenPlanEnergy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack M. út. 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
Hivatalos név: Solar 360 Áramtermelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tárogató utca 79. 1/1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25159558-2-08
Hivatalos név: Prokiss Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kadafalva Ballószög 255/A.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426226-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Pápai SZC Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium
telephelye; Várpalota, Fehérvári út 39.
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:
2018/06/12 (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: GREEN PLAN ENERGY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack Mihály út 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8330000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8137350
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
Ország:

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: GreenPlanEnergy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pollack M. út. 3. I. em. 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682468-2-05
Hivatalos név: Solar 360 Áramtermelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tárogató utca 79. 1/1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25159558-2-08
Hivatalos név: Prokiss Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kadafalva Ballószög 255/A.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426226-2-03
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:
2018/04/10 (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:
2018/07/02 (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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (11523/2018)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Di Giovanni Anett
Telefon: 061 7691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: 061 7691704
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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
x 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 keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek
(lakóotthonok) építésére, illetve felújítására az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2
részben - Püspökladány, Derecske”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésére, illetve
felújítására az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben - Püspökladány, Derecske”
CPV- KÓDOK VALAMENNYI RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN
45000000-7 Építési munkák
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000-2 Magasépítési munka
45220000-5 Mérnöki és építési munkák
45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése
45310000-3 Villamos szerelési munka
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák
45315300-1 Villamos hálózati szerelés
45320000-6 Szigetelési munka
45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45332000-3 Víz-, gázvezeték-szerelési és alagcsövezési munka
45350000-5 Gépészeti szerelések
45100000-8 Terepelőkészítő munkák
45400000-1 Épületbefejezési munka
45421153-1 Beépített bútor szerelése
45421151-7 Beépített konyhák szerelése
MENNYISÉGE
1. RÉSZ:
Támogatott lakhatást biztosító 2 db új lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) létesítése a kiviteli
dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős lakóház 2 db:
- 4150 Püspökladány, Bene Gyula utca, Hrsz.: 3710/10, 1 db 189,94 m2 nettó alapterületű 11 férőhelyes új
lakásotthon;
- 4150 Püspökladány, Bene Gyula utca, Hrsz.: 3710/12, 1 db 189,94 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új
lakásotthon.
NUTS kód: HU321
2. RÉSZ:
Támogatott lakhatást biztosító 1 db lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) felújítása a kiviteli
dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Hagyományos épületszerkezetű, földszint + tetőteres lakóház 1 db:
- 4150 Derecske, Tulipán utca 18., Hrsz.: 3017/74, 1 db 188,09 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes
felújításra kerülő lakásotthon.
NUTS kód: HU321
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 műszaki leírás és tételes, árazatlan
költségvetés tartalmazza.
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: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek
(lakóotthonok) építésére, illetve felújítására az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2
részben - Püspökladány, Derecske”- 1. rész
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: HU321 A teljesítés helye: 4150 Püspökladány, Bene Gyula utca, Hrsz.: 3710/10
4150 Püspökladány, Bene Gyula utca, Hrsz.: 3710/12
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Támogatott lakhatást biztosító 2 db új lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) létesítése a kiviteli
dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Hagyományos épületszerkezetű, földszintes, magastetős lakóház 2 db:
- 4150 Püspökladány, Bene Gyula utca, Hrsz.: 3710/10, 1 db 189,94 m2 nettó alapterületű 11 férőhelyes új
lakásotthon;
- 4150 Püspökladány, Bene Gyula utca, Hrsz.: 3710/12, 1 db 189,94 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes új
lakásotthon.
NUTS kód: HU321
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 műszaki leírás és tételes, árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott
munkanemekre az ajánlatkérő által kötelezően előírt 72 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő
vállalása (egész hónapokban, m 10
2 3. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.
c) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember
esetében (eg 15
3 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása a szerződés teljes időtartama alatt (minimum 0
fő, maximum 5 fő) 5
Költség szempont –

x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az
Otthon”
II.2.9) További információ:
II.2.5. pontban megadott 2. és 3. számú minőségi szempont teljes szövege:
2. A 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre az ajánlatkérő által
kötelezően előírt 72 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap,
max. 48 hónap)
3. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1. c) pont
tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész
hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap)
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek
(lakóotthonok) építésére, illetve felújítására az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2
részben - Püspökladány, Derecske”- 2. rész
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: HU3, HU321 A teljesítés helye: 4150 Derecske, Tulipán utca 18., Hrsz.: 3017/74
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Támogatott lakhatást biztosító 1 db lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) felújítása a kiviteli
dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Hagyományos épületszerkezetű, földszint + tetőteres lakóház 1 db:
- 4150 Derecske, Tulipán utca 18., Hrsz.: 3017/74, 1 db 188,09 m2 nettó alapterületű 12 férőhelyes
felújításra kerülő lakásotthon.
NUTS kód: HU321
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A 181/2003. Korm. rend. 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott
munkanemekre az ajánlatkérő által kötelezően előírt 72 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő
vállalása(egész hó min 0, max 48 10
2 3. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.
d) pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember
esetében (eg 15
3 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása a szerződés teljes időtartama alatt (minimum 0
fő, maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az
Otthon”
II.2.9) További információ:
II.2.5. pontban megadott 2. és 3. számú minőségi szempont teljes szövege:
2. A 181/2003. Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott munkanemekre az ajánlatkérő által
kötelezően előírt 72 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hónapokban, min. 0 hónap,
max. 48 hónap)
3. A szerződés teljesítésében részt vevő, 1 fő szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1. d) pont
tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész
hónapokban, min. 0 hónap, max. 60 hónap)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 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: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely
kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésére, illetve felújítására az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű
pályázat keretében 2 részben - Püspökladány, Derecske”- 2. rész
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 b) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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
Ország:
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:
2018/03/14 (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:
1) Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
1. Ajánlattevő:
neve: TÖMB 2002 Kft.
székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. szám
adószáma: 22757937-2-09

A TÖMB 2002 Kft. ajánlattevő ajánlatát az eljárás 2. részében nem mindenben felelt meg az ajánlattételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
az igazolási szakaszban, figyelemmel az alábbiakra:
- ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívására benyújtotta az igazolások között benyújtott M.1.b)
pontra vonatkozó kapacitást biztosító szervezet nyilatkozatát (5. oldal), azonban a nyilatkozatban nevezett
szakember nem felel meg az alkalmassági követelménynek. Az ellentmondást felvilágosítás keretében sem
tisztázta, így az M.1. b) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést nem igazolta a TÖMB
2002 Kft. ajánlattevő.
Fentiekre figyelemmel a TÖMB 2002 Kft. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés
d) pontja alapján nyilvánítsa Ajánlatkérő érvénytelennek.
2. Ajánlattevő:
neve: Dryvit Profi Kft.
székhelye: 4030 Debrecen, Karabély u. 3.
adószáma: 24880521-2-09
A Dryvit Profi Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. részben nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban,
az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban,
tekintettel arra, hogy az előírt hiánypótlást, illetve felvilágosítást nem teljesítette. Erre figyelemmel továbbra
is fennállnak a 2. részben az alábbi hiányok és ellentmondások:
- nem nyújtotta be az árazott költségvetést szerkeszthető excel formátumban az ajánlattételi felhívás 26.
pontjában foglaltak ellenére (formai hiány, érvénytelenséget nem eredményez);
- az ajánlattételi felhívás 22. pontja ellenére Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem utalta át, illetve a
határidőben történő rendelkezésre bocsátást - bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, vagy a biztosítási
szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának az ajánlatba csatolásával
sem igazolta;
- Nyilatkozat alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről elnevezésű nyilatkozatban az M.1.
d) pont alkalmassági követelmény nem került aláhúzásra.
- nem nyújtotta be a 3. értékelési részszempont vonatkozásában bevonásra kerülő szakemberről szóló
nyilatkozatot;
- nem nyújtotta be a 3. értékelési részszempont vonatkozásában bevonásra kerülő szakember szakmai
önéletrajzát;
- nem nyújtotta be a 3. értékelési részszempont vonatkozásában bevonásra kerülő szakember
rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A Bíráló Bizottság tagjaként megállapítom, hogy a Dryvit Profi Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. részben a
fentiekre figyelemmel - ide nem értve az érvénytelenséget nem eredményez6ő formai hiányt - a Kbt. 73.§ (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
2) A TÖMB 2002 Kft. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlatával kapcsolatban Ajánlatkérő az alábbiakat
rögzíti:
A Kbt. 54.§ (4) bekezdés szerint:
„Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati
kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata
ezen okból érvénytelennek minősül.”
Fentiekkel összhangban a 2. részben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátott ajánlati biztosíték Ajánlatkérőt
illeti meg.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (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

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (11649/2018)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.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
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
x 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: 4 TL - Csobaj és Tiszaladány
Hivatkozási szám: EKR000066802018
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:
Támogatott lakhatást biztosító 2 db új lakóépület (300 m2 alapterület alatti, 12 személy befogadására
alkalmas) létesítése Csobajon és 2 db új lakóépület (300 m2 alapterület alatti, 12 és 10 személy
befogadására alkalmas) létesítése Tiszaladányban a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan
költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
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: 4 db TL ház építése - Csobaj és Tiszaladány
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45421151-7
45421153-1

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3927 Csobaj, hrsz. 384 és 432 és 3929 Tiszaladány, hrsz 349
és 346
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Támogatott lakhatást biztosító 2 db új lakóépület (300 m2 alapterület alatti, 12 személy befogadására
alkalmas) létesítése Csobajon és 2 db új lakóépület (300 m2 alapterület alatti, 12 és 10 személy
befogadására alkalmas) létesítése Tiszaladányban a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan
költségvetésben 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 A 181/2003.(XI.5) Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott
munkanemekre az ajánlatkérő által kötelezően előírt 72 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása
10
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2.1 pont tekintetében
bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében 15
3 A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen 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-2.2.2.-17-2017-00019
II.2.9) További információ:
A II.2.7 pontban feltüntetett kezdési dátum tájékoztató adat. A szerződés megkötése az eredményes eljárás
lezárását követően történhet.
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: 0 Rész száma: Elnevezés: 4 db TL ház építése - Csobaj és Tiszaladány
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 eljárásban 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:
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 nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
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:
x 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:
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján – mivel az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot –
eredménytelen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (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

Szücs József Gyula Őstermelő (11304/2018)
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: Szücs József Gyula Őstermelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29950362
Postai cím: Toldi Út 28
Város: Nyírmada
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4564
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs József Gyula
Telefon: +36 307219062
E-mail: metiszconsulting@gmail.com
Fax: +36 307219062
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.metiszconsulting.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
Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: facsemete beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000108892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03100000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a „Szűcs József Gyula ültetvénytelepítése – facsemete beszerzés a kapcsolódó
szolgáltatásokkal” című projekt keretében alma facsemeték és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése tárgyában.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55296920 (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: facsemete beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

03100000-2

További tárgyak:

45100000-8

Kiegészítő szójegyzék

45112200-7
45112330-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Vásárosnamény külterület 0345/6, 0345/7, 0345/8, 0345/5,
TKCWMK15
Pusztadobos külterület 044/70-73 TKCWMK15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés a „Szűcs József Gyula ültetvénytelepítése – facsemete beszerzés a kapcsolódó
szolgáltatásokkal” című projekt keretében alma facsemeték és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése tárgyában.
A projekt keretében beszerzendő facsemetékre vonatkozó követelmények:
FAJ FAJTA MENNYISÉG ELÁGAZÁSOK SZÁMA ALANY ELÁGAZTATÁS MÓDJA
ALMA GOLDEN REINDERS 6734 5+ EM9T337 KNIPP
ALMA JEROMINE 7488 5+ M26 KNIPP
ALMA GALA SCHNIGA SCHNICO RED 6541 5+ EM9T337 KNIPP

ALMA RED JONAPRINCE 7290 5+ EM9T337 KNIPP
Kapcsolódó szolgáltatások:
1. 9,29 ha ültetvényen meglévő gyümölcsfák gallyazása, törzsének eltávolítása, tuskók és gyökerek
eltávolítása.
2. Talaj előkészítés keretében talajvédelmi terv alapján, 60-65 cm mélységű mély lazítás indokolt a talaj
tömött, levegőtlen állapotának megszüntetésére 9,29 Ha-n.
3. Tápanyag utánpótlásra kerül sor, alaptrágyázás, kémiai talajjavítás talajvédelmi terv alapján 9,29 Ha-n.
4. A 28 053 db oltványt a tám rendszer mellé kell ültetni, a huzalokhoz rögzítve. Az ültetés mély árkos
technikával történik.
Az áruk és a szolgáltatások részletes leírását a műszaki dokumentáció tartalmazza.
A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével a jelen ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést
is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Facsemete fejlettségének minősége 20
2 Teljesítési határidő (hónapokban) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.3.2.-16
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: facsemete beszerzés
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:
2018/06/26 (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: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: 06302299057
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0654480203
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55296917
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55296920
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
Ország:
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: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586209
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:
2018/05/27 (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:
2018/07/03 (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

Tarján Község Önkormányzata (11628/2018)
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: Tarján Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07559
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 39.
Város: Tarján
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2831
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marx Ernő
Telefon: +36 34372613
E-mail: polgarmester@tarjan.hu
Fax: +36 34372761
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tarjan.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: 2018. évi térköves, járdafelújítások Tarján Községben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233161-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2018. évi térköves, járdafelújítások Tarján Községben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54638631 (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: 2018. évi térköves, járdafelújítások Tarján Községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2831 Tarján, az alábbi utcák:
Petőfi utca, Ady Endre utca, Cserkész utca, Dózsa Gy. út, Jókai utca, Rózsa út., Patak köz, Tatai út,
Vájár utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Betonjárda bontása ~10cm vastagságban.
Földmunka földkiszedés (bevágás) 20cm vastagságban.
Földtükör készítés, tömörítés.
Kerti szegélyépítés C12-016 fn Betonban Leier kertiszegélykővel .
Kőalap készítés 20-50 kőből 17cm vastagságban tömörítéssel.
Kiegyenlítő réteg készítése 0-20 kőből.5cm vastagságban tömörítve.
Térburkolat építés 6cm Barabás Séd hullámkőből
2-4mm pormentes kőzúzalék ágyazóanyagba fektetve ,kwarchomok besepréssel gumilapos lapvibrátoral
készre tömörítve.
A kivitelezés az alábbi utcákat érinti: Petőfi utca, Ady Endre utca, Cserkész utca, Dózsa Gy. út, Jókai utca,
Patak köz, Rózsa út., Tatai út, Vájár utca
A részletes műszaki tartalmat a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések 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 Szakemberek száma, 2 éves (24 hónapos) vezetői tapasztalattal
szerződésszerűen teljesített útépítési és/vagy járdaépítési és/vagy útfelújítási és/vagy járdafelújítási
kivitelezésében 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített 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: 1 Elnevezés: 2018. évi térköves, járdafelújítások Tarján Községben
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:
2018/06/27 (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: Bridgework Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 37
Város: Tokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2531
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15729851-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54638631
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

Ország:
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: Bridgework Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 37.
Város: Tokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2531
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15729851-2-11
Hivatalos név: Siflat Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zrínyi utca 4
Város: Dorog
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2510
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13228622-2-11
Hivatalos név: Resszer-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Diófa u. 4.
Város: Tokod
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2532
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23710748-2-11
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:
2018/04/05 (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:
2018/06/29 (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

Tiszacsege Város Önkormányzata (11545/2018)
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: Tiszacsege Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07721
Postai cím: Kossuth utca 5.
Város: Tiszacsege
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu-Támba Hanga hivatalos közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 52588400
E-mail: polgarmester@tiszacsege.hu
Fax: +36 52588405
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszacsege.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszacsege.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: „Tiszacsegei műfüves labdarúgó pálya megvalósítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tiszacsegei műfüves labdarúgó pálya megvalósítása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32499965 (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: „Tiszacsegei műfüves labdarúgó pálya megvalósítása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212200-8

További tárgyak:
45236110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4066 Tiszacsege, Fő utca 1/a. Hrsz.: 2078/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tiszacsege területén, Tiszacsege Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 2078/3 helyrajzi
számú, a természetben 4066 Tiszacsege Fő utca 1/a. számú ingatlanon egy 22*42 méter nagyságú műfüves
labdarúgó pálya építése valósul meg.
A beruházás keretében egy 22*42 méter nagyságú műfüves labdarúgó pálya valósul meg, amelynek során
az alábbi részfeladatok kerülnek elvégzésre:
- alépítmények, kiselemes betonburkolat, vízelvezetés, burkolat, palánk, világítás, labdafogó háló és
tartószerkezete megvalósítása.
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.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy
45212200-8 Sportlétesítmények kivitelezése
További tárgyak 45236110-4 Sportpálya terepegyengetése
(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 sportlétesítmény
építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 20
2 Jótállás (hónap, maximum 36 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 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
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: „Tiszacsegei műfüves labdarúgó pálya megvalósítása”
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:
2018/06/22 (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: DRYVIT PROFI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32676375
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32499965
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: alépítményi
munkák részfeladatai, kiegészítő tételek részfeladatai
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
Ország:
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: DRYVIT PROFI Kft.
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: ”UNIVERSAL BAU ’96” Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillag utca 53. fsz. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624-2-09
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: HAjdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09
Hivatalos név: BÉVISZ ÉPÍTŐ Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pacsirta utca 47. A. ép.
Város: Balmzújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23444377-2-09
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:
2018/04/13 (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
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:
Ajánlatkérő megállapította, hogy az értékelési szempontok tekintetében tett vállalások alátámasztó
dokumentumai megfelelnek az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak, Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján számítási hibát nem észlelt, a Kbt. 71. §-a
alapján hiánypótlási felhívás kiküldésére nem került sor.
Az értékelés eredményeként Ajánlatkérő megállapította, hogy az értékelési sorrendben, a legkedvezőbb
ajánlattevő a DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca
3.), pontszáma 950 pont. Erre tekintettel Ajánlatkérő kizárólag a DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató
Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca 3.) tekintetében végezte el a bírálatot.
A BÉVISZ ÉPÍTŐ Építőipari Kft., az „UNIVERSAL BAU ’96” Bt. és a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlattevők
ajánlata a továbbiakban nem vett részt a bírálatban.
A DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca 3.) ajánlattevő
ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat fedezeten felül van, így az eljárás eredményessége
megállapítható. A hiányzó pénzügyi fedezet biztosításra került.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (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

Tiszaderzs Község Önkormányzata (11710/2018)
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: Tiszaderzs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23913
Postai cím: Fő út 19
Város: Tiszaderzs
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5243
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester
Telefon: +3659535354
E-mail: jegyzo@phderzs.t-online.hu
Fax: +3659535353
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszaderzs.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: BMÖGF/422-2/2018 A Belügyminisztérium fejezetek közötti és fejezeten belüli
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII.27) Korm. határozat alapján, valamint
BMKAT/3-4/2017. A Belügyminisztérium a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatása 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:
BMÖGF/422-2/2018 A Belügyminisztérium fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII.27) Korm. határozat alapján, valamint BMKAT/3-4/2017. A
Belügyminisztérium a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása keretében
négy ajánlati rész alapján
1. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati szigetelése, tetőfedés
cseréje
2. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Idősek Otthona tetőfelújítása
3. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Általános Iskola tetőfelújítása
4. ajánlati rész: BMKAT/3-4/2017 Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46855593 (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. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati
szigetelése, tetőfedés cseréje
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: HU322 A teljesítés helye: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Hrsz:159/4 (a/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati szigetelése, tetőfedés
cseréje
Vékonyvakolat alapozók felhordása 343,7 m2

Homlokzati hőszigetelés 309,6 m2
Homlokzati hőszigetelés xps 34,1 m2
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá 352,83 m2
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel 352,83 m2
Függőereszcsatorna szerelése 47,16 m
Lefolyócső szerelése 26 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap
egységben 15
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben 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. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Idősek Otthona tetőfelújítása
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: HU322 A teljesítés helye: 5243 Tiszaderzs, Fő út 26. Hrsz:84/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Idősek Otthona tetőfelújítása
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá 494,24 m2
Szelemen, szarufa, lécezés cseréje 3,4 m3
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel 494,24 m2
Függőereszcsatorna szerelése 96 m
Lefolyócső szerelése 30 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap
egységben 15
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben 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: 3. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Általános Iskola tetőfelújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5243 Tiszaderzs, Fő út 22. Hrsz: 2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Általános Iskola tetőfelújítása
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá 1436,8 m2
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel 1436,8 m2
Függőereszcsatorna szerelése 230 m
Lefolyócső szerelése 80 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap
egységben 15
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben 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: 4. ajánlati rész: BMKAT/3-4/2017 Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Hrsz:159/4 (a/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. ajánlati rész: BMKAT/3-4/2017 Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése
Nyílászárók cseréje, ajtó, ablakok bontása, 11 db fa tetőtéri ablak, 3 db műanyag kültéri ablak, 1 db
műanyag ajtó elhelyezése.
További műszaki tevékenység a kiviteli tervek és költségvetések alapján meghatározott tevékenységek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap
egységben 15
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben 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: 1. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Polgármesteri Hivatal
épületének homlokzati szigetelése, tetőfedés 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:
2018/07/02 (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: Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ív út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13486648
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13525464
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 munka,
elektromos munka, egyéb szakipari munka
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
Ország:
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: Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ív út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
Hivatalos név: Brick Art Építőipari és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy út 40/a
Város: Martfű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5435
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22358466-2-16
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Idősek Otthona
tetőfelújítása
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:
2018/07/02 (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: Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ív út 14.
Város: Tiszaszentimre

NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8257450
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8227372
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 munka,
elektromos munka, egyéb szakipari munka
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
Ország:
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: Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ív út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
Hivatalos név: Brick Art Építőipari és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy út 40/a
Város: Martfű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5435
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22358466-2-16
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. ajánlati rész: BMÖGF/422-2/2018 Általános Iskola
tetőfelújítása
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:
2018/07/02 (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: Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ív út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23923912
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23843971
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 munka,
elektromos munka, egyéb szakipari munka
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
Ország:
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: Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ív út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
Hivatalos név: Brick Art Építőipari és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy út 40/a
Város: Martfű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5435
Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22358466-2-16
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. ajánlati rész: BMKAT/3-4/2017 Polgármesteri Hivatal
felújítása, fejlesztése, 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:
2018/07/02 (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: Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ív út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1259842
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1258786
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
Ország:
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: Lad-Ép Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ív út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
Hivatalos név: Brick Art Építőipari és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy út 40/a
Város: Martfű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5435
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22358466-2-16
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:
2018/04/13 (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:
2018/07/02 (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

Tiszafüred Város Önkormányzata (10893/2018)
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: Tiszafüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17131
Postai cím: Fő út 1.
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Erika
Telefon: +36/59/510-500
E-mail: jegyzoiiroda@tiszafured.hu
Fax: +36/351-701
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: 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: Tiszafüred Város Önkormányzata részére TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00011 azonosító
számú projekt keretén belül „Tiszafüredi piac infrastrukturális fejlesztése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Piac épület építése Tiszafüred Hrsz.:45/4
Tiszafüred, Belsőfokpart u. Hrsz:44/2
Tiszafüred, Piac tér 1/A Hrsz:45/2
Az építés fő elemei az alábbiak:
A tervezett piac épület két közel azonos méretű kelet-nyugati tájolású épülettömbben kerülnek elhelyezésre
állandó üzletek és büfék, hozzájuk kacsolódó szociális blokkokkal. Ezen épületrészek magas tetős
kialakítással épülnek. Az északi blokkban 4 db üzlet, 1 db szolgálati iroda és 1 db büfé található, öltöző
helyiségekkel. A déli blokkban 2 db nagyobb méretű üzlet létesül raktárhelyiségekkel továbbá 1 db büfé. Az
üzletekhez két darab öltözőblokk tartozik. A két épülettömböt egy közel 245 m2-es alapterülettel rendelkező
fedett, zárt árusítótér köti össze. A vizesblokk a piac délnyugati felében kap helyet, szintén lapos tetős
kialakítással. Az épület építésével párhuzamosan a 44/2 helyrajzi számú telken vásárlók számára gépkocsi
parkolók kerülnek kialakításra, 1 db akadálymentes parkolóval. Az épület telken való elhelyezésénél
figyelembe lett véve a terepadottság-tereplejtés, ennek eredményeképpen az épület nyugati fala egyben
támfalként is funkcionál.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 132495757 (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: Tiszafüred Város Önkormányzata részére TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00011 azonosító
számú projekt keretén belül „Tiszafüredi piac infrastrukturális fejlesztése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45223300-9

További tárgyak:

45421130-4
45315300-1
45442110-1

45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tiszafüred Hrsz.:45/4
Tiszafüred, Belsőfokpart u. Hrsz:44/2
Tiszafüred, Piac tér 1/A Hrsz:45/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Piac épület építése Tiszafüred Hrsz.:45/4
Tiszafüred, Belsőfokpart u. Hrsz:44/2
Tiszafüred, Piac tér 1/A Hrsz:45/2
Az építés fő elemei az alábbiak:
A tervezett piac épület két közel azonos méretű kelet-nyugati tájolású épülettömbben kerülnek elhelyezésre
állandó üzletek és büfék, hozzájuk kacsolódó szociális blokkokkal. Ezen épületrészek magas tetős
kialakítással épülnek. Az északi blokkban 4 db üzlet, 1 db szolgálati iroda és 1 db büfé található, öltöző
helyiségekkel. A déli blokkban 2 db nagyobb méretű üzlet létesül raktárhelyiségekkel továbbá 1 db büfé. Az
üzletekhez két darab öltözőblokk tartozik. A két épülettömböt egy közel 245 m2-es alapterülettel rendelkező
fedett, zárt árusítótér köti össze. A vizesblokk a piac délnyugati felében kap helyet, szintén lapos tetős
kialakítással. Az épület építésével párhuzamosan a 44/2 helyrajzi számú telken vásárlók számára gépkocsi
parkolók kerülnek kialakításra, 1 db akadálymentes parkolóval. Az épület telken való elhelyezésénél
figyelembe lett véve a terepadottság-tereplejtés, ennek eredményeképpen az épület nyugati fala egyben
támfalként is funkcionál.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően
előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot
meghaladó időszak vonatkozásában; 25
2 2. részszempont Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Tiszafüred Város
Önkormányzata részére TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00011 azonosító számú projekt keretén belül „Tiszafüredi
piac infrastrukturális fejlesztése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/13 (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: Józsa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Igari u. 61.
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: HU
E-mail: jozsakft.tiszafured@gmail.com
Telefon: 309581322
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11279361-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 132531969

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132495757
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
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név: BÖJTÖS-BAU KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: IRINYI JÓZSEF U. 40/A 1/5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: info@bojtosbau.hu
Telefon: 202625534
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
13713537-2-43
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 232918464 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: BÖJTÖS-BAU KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: IRINYI JÓZSEF U. 40/A 1/5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13713537-2-43
Hivatalos név: Józsa Kft

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Igari u. 61.
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11279361-2-16
Hivatalos név: Kökény és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péntek F. út 17/a
Város: Tiszaszőlős
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5244
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12601921-2-16
Hivatalos név: Pallai Project Egyéni Cég
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cseresznye utca 22.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5008
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105226-2-16
Hivatalos név: LAD-ÉP Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ív út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464-2-16
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (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

Tokaj Város Önkormányzat (10584/2018)
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: Tokaj Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15740
Postai cím: Rákóczi út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Posta György
Telefon: +36 47 352752
E-mail: jegyzo@tokaj.hu
Fax: +36 47 352006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.tokaj.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: Tokaj II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és tornacsarnok
energetikai korszerűsítése
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:
I. rész: Általános Iskola energetikai korszerűsítése
- Homlokzati nyílászárók részleges cseréje
- Külső homlokzati hőszigetelés
- Födémszerkezet hőszigetelése
- Kazánok cseréje kondenzációs gázkazánra
- Hőleadók szabályozhatóvá tétele, részleges felújítása
- Projektarányos akadálymentesítés végzése
- 30kw Napelem rendszer telepítése
II. rész: Tornaterem energetikai korszerűsítése
- Homlokzati nyílászárók részleges cseréje
- Külső homlokzati hőszigetelés
- Födémszerkezet hőszigetelése
- Lapostető hőszigetelése
- Kazánok cseréje kondenzációs gázkazánra
- Hőleadók szabályozhatóvá tétele, részleges felújítása
- Projektarányos akadálymentesítés végzése
- 20kw Napelem rendszer telepítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 196264511 (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: Általános iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9. 663/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános Iskola energetikai korszerűsítése
- Homlokzati nyílászárók részleges cseréje
- Külső homlokzati hőszigetelés
- Födémszerkezet hőszigetelése
- Kazánok cseréje kondenzációs gázkazánra
- Hőleadók szabályozhatóvá tétele, részleges felújítása
- Projektarányos akadálymentesítés végzése
- 30kw Napelem rendszer telepítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-3.2.1-15-BO1-2016-00009
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Tornaterem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9. 663/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tornaterem energetikai korszerűsítése
- Homlokzati nyílászárók részleges cseréje
- Külső homlokzati hőszigetelés
- Födémszerkezet hőszigetelése
- Lapostető hőszigetelése
- Kazánok cseréje kondenzációs gázkazánra
- Hőleadók szabályozhatóvá tétele, részleges felújítása
- Projektarányos akadálymentesítés végzése
- 20kw Napelem rendszer telepítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-3.2.1-15-BO1-2016-00009
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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: Általános iskola
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:
2018/05/28 (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: Aedium KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gagarin u. 16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 4534
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10722574-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 97482660
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97274093
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
Ország:
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: Aedium KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gagarin u. 16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10722574-2-15
Hivatalos név: Szanus’94 KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bessenyei ltp. 34
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25475003-2-09
Hivatalos név: Észak-Magyarországi ÉP-SZAK-KER KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csermőke út 40589
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10710614-2-05
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tornaterem
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:
2018/05/28 (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: Aedium KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gagarin u. 16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534

Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10722574-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 98259340
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98990418
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
Ország:
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: Aedium KFT

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gagarin u. 16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10722574-2-15
Hivatalos név: Szanus’94 KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bessenyei ltp. 34
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25475003-2-09
Hivatalos név: Észak-Magyarországi ÉP-SZAK-KER KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csermőke út 40589
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10710614-2-05
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:
2018/04/05 (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:
2018/07/03 (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

Tolnai Római Katolikus Plébánia (11587/2018)
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: Tolnai Római Katolikus Plébánia
Nemzeti azonosítószám: AK25798
Postai cím: Kossuth L. utca 30
Város: Tolna
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boda Anett
Telefon: +36 72513037
E-mail: kba.trkp@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://pecsiegyhazmegye.hu/egyhazmegye/plebaniak/szervezet/20
Hivatalos név: Pécsi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18045
Postai cím: Dóm tér 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hajdu Zsófia
Telefon: +36 72513014
E-mail: kozbeszerzes@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecsiegyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Tolnai Római Katolikus
Plébánia (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
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 Koppányszántói Római Katolikus Templom külső 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 keretében a Koppányszántói Római Katolikus Templom felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75.019.473 (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 Koppányszántói Római Katolikus Templom külső felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7094 Koppányszántó, Templom tér 1. (hrsz.: 231.,232.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Koppányszántói Római Katolikus Templom felújítása, különös tekintettel
az alábbiakra:

- A főbb elvégzendő felújítási munkálatok:
- homlokzati fa nyílászárók felújítása 7 db
- biztonsági üveg elhelyezése nyílászáró előtt 2 db
- vakolatcsere külső homlokzaton 920 m2
- festés külső homlokzaton 744 m2
- tetőfedés-égetett anyag cseréppel 571,32 m2
- tetőlécezés 571,32 m2
- térkőburkolat készítése 163,78 m2
- új, vb. lépcső készítése 5,41 m3
Az épület műemlék, műemléki törzsszám: M 11356, azonosító: 12202
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás
(kiviteli tervdokumentáció ill. árazatlan költségvetés)) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű”
teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (minimum 0 fő maximum 5 fő) 10
2 Jótállás többlet-időtartama (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületetek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés c. pályázati felhívás alapján a 1866012891 sz. támogatói okirat (Projekt
azonosítószám: 1778647880)
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 Koppányszántói Római Katolikus Templom külső
felújítása 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:
2018/06/19 (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: Topa és Társa Építési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 100.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
E-mail: tamasi@topaepito.hu
Telefon: +36 306205128
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 74470191
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918-2-17
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: 75.019.473
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: bádogos, ács,
festő, MV-É-M kategóriás 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
Ország:
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: Topa és Társa Építési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 100.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13048918-2-17
Hivatalos név: E&V Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany J. u. 12. ½.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13054968-2-17
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (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:
2018/06/29 (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

Vajszlói Római Katolikus Plébánia (11571/2018)
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: Vajszlói Római Katolikus Plébánia
Nemzeti azonosítószám: AK26274
Postai cím: Batthyány utca 3
Város: Vajszló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7838
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boda Anett
Telefon: +36 72513037
E-mail: kba.vajszlo@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://pecsiegyhazmegye.hu/egyhazmegye/plebaniak/
szervezet/291
Hivatalos név: Pécsi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18045
Postai cím: Dóm tér 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Hajdu Zsófia
Telefon: +36 72513014
E-mail: kozbeszerzes@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecsiegyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Vajszlói Római
Katolikus Plébánia (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
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: Vajszlói közösségi épület 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 keretében a Vajszlói Római Katolikus plébánia fejlesztése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69.960.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7838 Vajszló, Batthyány L. u. 12. szám és 37/1. helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés keretében a Vajszlói Római Katolikus plébánia fejlesztése, különös tekintettel az
alábbiakra:
- A főbb elvégzendő felújítási munkálatok:
-homlokzati hőszigetelés: 540 m2
-födém hőszigetelés: 375 m2
-homlokzati nyílászárók cseréje: 4 db ajtó, 16 db ablak (műanyag és fa)
-azbeszt síkpala héjalás cseréje cserépfedésre: 527 m2
-fémlemez tetőfedés cseréje új horganylemezre: 30 m2
-teljes bádogozás cseréje új horganyzott acéllemezre
-tetőszerkezet csere: 390 m2
-gázüzemű központi-fűtési rendszer kiépítése: 3 db gázkazánnal önálló hálózatok
-WC csoport kialakítása: 1 db férfi kézmosó, piszoár, wc és 1 db női kézmosó, wc (kb. 7 m2)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás
(kiviteli tervdokumentáció ill. árazatlan költségvetés)) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben
a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való
konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű”
teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (minimum 0 fő maximum 5 fő) 10
2 Jótállás többlet-időtartama (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületetek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés c. pályázati felhívás alapján a 1861882714 sz. támogatói okirat (Projekt
azonosítószám: 1778651751)
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: Vajszlói közösségi épület felújítása 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:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: O és R Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dráva u. 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: HU
E-mail: oesr@oesr.hu
Telefon: +36 73480321
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 73480321
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505-2-02
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: 69.960.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelési
munkák részfeladatai, gépészeti munkák részfeladatai, építészeti munkák részfeladatai
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
Ország:
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: O és R Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dráva u. 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505-2-02
Hivatalos név: Máthé és Társai Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perczel Mór u. 80.
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11288675-2-17
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (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:
2018/06/29 (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

Zsikla Imre Zsolt (11380/2018)
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: Zsikla Imre Zsolt
Nemzeti azonosítószám: AK25920
Postai cím: Falu dűlő dűlő 0211/101
Város: Kerekegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6041
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36209253243
E-mail: bacsbroilerkft@gmail.com
Fax: +36209253243
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Siló építése
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:
siló építése
Telek területe: 73.366 m2
Beépítettségi adatok: 30%-os beépíthetőség, 3,00-7,50m épületmagasság, szabadon álló beépíthetőség
Funkcionális igények: a cél 2 db 640,00 m3-es siló építése
Anyaghaasználati igények: A funkcióból eredő követelmények (pl. tartósság) mellett törekedni kell a minél
gazdaságosabb anyagokra, szerkezetekre.
Megújuló energiák alkalmazásának igénye: jelen beruházásnál ilyen irányú igény nincs
Az alapanyagok betárolása láncos szállító és serleges felvonó segítségével történik. A láncos szállító a
serleges felvonóra juttatja az anyagot majd egy másik szállítóra, ahonnan az alapanyag a silókba kerül.
Kitárolás láncos szállító segítségével történik és kerül vissza a serleges felvonóra. A rendszer vezérlési
folyamatait elektromos kapcsolószekrény irányítja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 112971900 (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: Siló építése - alapozás, betonozás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45262210-6

Kiegészítő szójegyzék

45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6041 Kerekegyháza, külterület 0211/101 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telek területe: 73.366 m2
Beépítettségi adatok: 30%-os beépíthetőség, 3,00-7,50m épületmagasság, szabadon álló beépíthetőség
Funkcionális igények: 2 db 640,00 m3-es siló építése

Anyaghaasználati igények: A funkcióból eredő követelmények (pl. tartósság) melllett törekedni kell a minél
gazdaságosabb anyagokra, szerkezetekre.
Megújuló energiák alkalmazásának igénye: jelen beruházásnál ilyen irányú igény nincs
Főbb munkanemek:
IDEIGLENES MUNKÁK
ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS
IRTÁS FÖLD,- ÉS SZIKLAMUNKA
ALAPOZÁS
BETON ÉS VB MUNKA
SZIGETELÉSEK
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározsát a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a
közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 12 hónapon felül) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva
(órában; maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj 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: Baromfitartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.2-16
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Siló építése - takarmánytároló technológia kivitelezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45213240-7
45213241-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6041 Kerekegyháza, külterület 0211/101 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alapanyagok betárolása láncos szállító és serleges felvonó segítségével történik. A láncos szállító a
serleges felvonóra juttatja az anyagot majd egy másik szállítóra, ahonnan az alapanyag a silókba kerül.
Kitárolás láncos szállító segítségével történik és kerül vissza a serleges felvonóra. A rendszer vezérlési
folyamatait elektromos kapcsolószekrény irányítja.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat,
elvégzendő munka meghatározsát a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a
közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét
termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal
egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az
ajánlattevőnek kell igazolni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 12 hónapon felül) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva
(órában; maximum 72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj 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: Baromfitartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.2-16
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: Siló építése - alapozás, betonozás
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:
2018/06/25 (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: Taba Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos u. 8.
Város: Érsekcsanád
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6347
Ország: HU
E-mail: tabaepkerkft@gmail.com
Telefon: +36205668402
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36205668402
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24981172-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12322550
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13502900
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: betonozás,
alapozás
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
Ország:
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: Taba Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos u. 8.
Város: Érsekcsanád
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6347
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24981172-2-03
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: : Siló építése - takarmánytároló technológia 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:
2018/06/25 (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: Kal-System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: II. kerület 404/58
Város: Baja
NUTS-kód: HU331

Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
E-mail: kalsystem@kalsystem.hu
Telefon: +36 30206-4680
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 30206-4680
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13689010-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 99469000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99469000
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: elektromos
kapcsolószekrény telepítése, beüzemelése
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
Ország:
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: Kal-System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: II. kerület 404/58
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13689010-2-03
Hivatalos név: Himel Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6500 Baja, Teller Ede u. 11.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: MT
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426367-2-03
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:
2018/04/10 (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:
2018/07/02 (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

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (11552/2018)
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 72514802
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000148382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécs, Somogy-Vasas 46888, Pécs 45767,
Pécs 48349, Pécs 38686, valamint Pécs 15530, helyrajzi számú ingatlanokon működő orvosi
rendelők épületeit fel kívánja újítani a TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Pécsett” című projekt keretében.
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:
10009 / 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 dátum
A következő helyett
Dátum: 2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (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

Székesfehérvári Egyházmegye (11712/2018)
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: Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52406236
Postai cím: Városház Tér 5.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Staudt Mária
Telefon: +36 304341872
E-mail: staudt.maria@szfvar.katolikus.hu
Fax: +36 22510699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szfvar.katolikus.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bodajk - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000082662018
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 szerződés alapján a bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhely vallásturisztikai fejlesztése,
interaktív kiállítóterek létrehozása
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:
08251 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
10924 / 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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

A következő helyett:
2018/07/05
Helyesen:
2018/07/16
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 dátum
A következő helyett
Dátum: 2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megfelelő biztosítása érdekében, a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)
pontja szerint meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (11524/2018)
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: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73704322
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mechlerné Letenyei Hédi
Telefon: +36 74504100
E-mail: kozbeszerzes@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szekszard.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://szekszard.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szekszárdi Baka I. Ált. Isk.energetikai korsz.
Hivatkozási szám: EKR000224022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt célja:
Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89. szám 4930/11 hrsz. alatti Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak kivitelezése
a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében a mellékelt kivitelezési
tervdokumentáció szerint.
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:
10206 / 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 dátum
A következő helyett
Dátum: 2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésére a válaszokat megadni és a módosított közbeszerzési
dokumentumokat érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani az eredeti ajánlattételi
határidőig nem tudja, ezért a Kbt. 52. § (4) bekezdés a.) és b.) pontjai alapján az ajánlattételi
határidőt meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (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

"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (10530/2018)
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: "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16695
Postai cím: Ady E. utca 133.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gulácsi Mihály ügyvezető
Telefon: +36 44341645
E-mail: szatmariizekkft@gmail.com
Fax: +36 44341622
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szatmariizek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szatmariizek.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése 1.rész: 1 db Gyümölcs
szárító, és aszaló berendezés, és előkészítő gépei
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: HU323 A teljesítés helye: "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és
Szolgáltató Kft.
4765 Csenger, Ady E. u. 133.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: 1 db Gyümölcs szárító, és aszaló berendezés, és előkészítő gépei
• 1 db gyümölcsszárító berendezés,
• 3 db víztelenítő vibrátor,
• 3 db lapátos felhordó,
• 2 db válogató szalag,
• 1 db mobil ferde asztal,
• 2 db flotációs mosó,
• 2 db konténer billentő,

• 2 db szulfidáló kád,
• 1 db vályús kihordó szalag,
• 1 db vályús felhordó szalag,
• 1 db adagoló vibrátor
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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: 772645017
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1201 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: 1.rész: 1 db Gyümölcs szárító, és aszaló berendezés, és
előkészítő gépei
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/17 (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: Momál Élelmiszeripari Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 61.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: momal1957@gmail.com
Telefon: +36 52418944
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52412798
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153950000
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):

42000000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és

Szolgáltató Kft.
4765 Csenger, Ady E. u. 133.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: 1 db Gyümölcs szárító, és aszaló berendezés, és előkészítő gépei
1 db gyümölcsszárító berendezés,
3 db víztelenítő vibrátor,
3 db lapátos felhordó,
2 db válogató szalag,
1 db mobil ferde asztal,
2 db flotációs mosó,
2 db konténer billentő,
2 db szulfidáló kád,
1 db vályús kihordó szalag,
1 db vályús felhordó szalag,
1 db adagoló vibrátor
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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: 153950000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Momál Élelmiszeripari Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla u. 61.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: momal1957@gmail.com
Telefon: +36 52418944
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52412798
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
"„Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése - 1. rész:
1 db Gyümölcs szárító, és aszaló berendezés, és előkészítő gépei”
Megrendelő és Szállító között 2018. január 17. napon létrejött Adásvételi szerződésnek (tovább.
alapszerződés) Felek az alábbi rendelkezéseit a következőknek megfelelően módosítják:
"4. Fizetési mód"
Eredeti szövegrész:
"4.2. A teljesítés során összesen 3 számla (2 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be.
Szállító az első részszámla kiállítására Megrendelő által leigazolt, 30%-os készrejelentéskor, a
második részszámla kiállítására Megrendelő által leigazolt, 75%-os készrejelentéskor jogosult. A
végszámla pedig valamennyi termék hibamentes üzembe-helyezését követő átadás-átvételi eljárást
követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be."
Módosított szövegrész:
4.2. Az alapszerződés 2.sz. mellékletében meghatározott 1. Ssz. gyümölcsszárító berendezés
vonatkozásában:

A teljesítés során összesen 3 számla (2 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be.
Szállító az első részszámla kiállítására Megrendelő által leigazolt, 30%-os készrejelentéskor, a
második részszámla kiállítására Megrendelő által leigazolt, 75%-os készrejelentéskor jogosult. A
végszámla a gyümölcsszárító berendezés hibamentes üzembe-helyezését követő átadás-átvételi
eljárást követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
Az alapszerződés 2.sz. mellékletében meghatározott 2.-19.Ssz. gépek és eszközök esetében a
teljesítés során egy végszámla nyújtható be valamennyi termék hibamentes üzembe-helyezését
követő átadás-átvételi eljárást követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján."
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
"Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a Felek egyező akaratával került sor, és indoka
a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontjaiban meghatározottak alapján, a következőkre
tekintettel megalapozott.
a) A módosítást az a körülmény teszi szükségessé, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97.§
(5) bekezdésében foglaltak alapján az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi, támogathatósági,
elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzése elhúzódott, 2017.12.28. naptól
2018.05.07. napig tartott, így az eredetileg tervezettől eltérő időpontokban kerülnek megrendelésre
és legyártásra, szállításra a gépek, így várhatóan nem lehetséges, hogy a számlák az összes gépre
együttesen kiállíthatók lennének. A közbeszerzési utóellenőrzés időigényére Feleknek ráhatása nem
volt.
b) Jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
c) Az ellenérték nem növekszik.
Előbbiek szerinti feltételek együttes fennállása okán Felek az alapszerződést a Kbt. 141.§ (4) c)
pontjára alapozva módosítják."
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: 153950000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 153950000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása.
Projekt azonosítószám: 1772645017
Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (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

"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (11637/2018)
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: "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16695
Postai cím: Ady E. utca 133.
Város: Csenger
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gulácsi Mihály ügyvezető
Telefon: +36 44341645
E-mail: szatmariizekkft@gmail.com
Fax: +36 44341622
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szatmariizek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szatmariizek.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése
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: HU323 A teljesítés helye: "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és
Szolgáltató Kft.
4765 Csenger, Ady E. u. 133.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.rész: Gyümölcs csumázó, és aprító szeletelőgépek, valamint késztermék csomagoló, és azok kisegítő
gépei
• 1 db Ishida, vagy azzal egyenértékű csomagolórendszer
• 1 db vákuumos fólia hegesztő,
• 1 db szeletelőgép,
• 1 db centrifugális szeletelő gép,
• 1 db alma csumázó gép,
• 1 db fém detektor

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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: 1772645017
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1201 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Gyümölcs csumázó, és aprító szeletelőgépek,
valamint késztermék csomagoló, és azok kisegítő gépei
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/17 (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: Masterquality System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kilencedi út 6.
Város: Iváncsa
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2454
Ország: HU
E-mail: akos@masterq.hu
Telefon: +36 209444924
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: 137712648
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):

42000000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és
Szolgáltató Kft.
4765 Csenger, Ady E. u. 133.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.rész: Gyümölcs csumázó, és aprító szeletelőgépek, valamint késztermék

csomagoló, és azok kisegítő gépei
1 db Ishida, vagy azzal egyenértékű csomagolórendszer
1 db vákuumos fólia hegesztő,
1 db szeletelőgép,
1 db centrifugális szeletelő gép,
1 db alma csumázó gép,
1 db fém detektor
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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: 137712648
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Masterquality System Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kilencedi út 6.
Város: Iváncsa
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2454
Ország: HU
E-mail: akos@materq.hu
Telefon: +36 209444924
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
"„Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés árubeszerzése - 2. rész:
Gyümölcs csumázó, és aprító szeletelőgépek, valamint késztermék csomagoló, és azok kisegítő
gépei”
Megrendelő és Szállító között 2018. január 17. napon létrejött Adásvételi szerződésnek (tovább.
alapszerződés) Felek az alábbi rendelkezéseit a következőknek megfelelően módosítják:
"4. Fizetési mód"
Eredeti szövegrész:
"4.2. A teljesítés során összesen 3 számla (2 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be.
Szállító az első részszámla kiállítására Megrendelő által leigazolt, 30%-os készrejelentéskor, a
második részszámla kiállítására Megrendelő által leigazolt, 75%-os készrejelentéskor jogosult. A
végszámla pedig valamennyi termék hibamentes üzembe-helyezését követő átadás-átvételi eljárást
követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be."
Módosított szövegrész:
4.2. Szállító az első számla kiállítására Megrendelő által leigazolt, 30%-os készrejelentéskor,
a második számla kiállítására Megrendelő által leigazolt, 75%-os készrejelentéskor jogosult. A
végszámla a gyümölcsszárító berendezés hibamentes üzembe-helyezését követő átadás-átvételi
eljárást követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be.
Számlák kiállítására az alapszerződés 1.sz. mellékletében meghatározott gépekre és eszközökre
vonatkozóan akár külön-külön, vagy együttesen is lehetőség van."
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: "Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a Felek
egyező akaratával került sor, és indoka a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontjaiban
meghatározottak alapján, a következőkre tekintettel megalapozott.
a) A módosítást az a körülmény teszi szükségessé, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 97.§
(5) bekezdésében foglaltak alapján az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi, támogathatósági,
elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzése elhúzódott, 2017.12.28. naptól
2018.05.07. napig tartott, így az eredetileg tervezettől eltérő időpontokban kerülnek megrendelésre
és legyártásra, szállításra a gépek, így várhatóan nem lehetséges, hogy a számlák az összes gépre
együttesen kiállíthatók lennének. A közbeszerzési utóellenőrzés időigényére Feleknek ráhatása nem
volt.
b) Jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
c) Az ellenérték nem növekszik.
Előbbiek szerinti feltételek együttes fennállása okán Felek az alapszerződést a Kbt. 141.§ (4) c)
pontjára alapozva módosítják."
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: 137712648 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 137712648 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása.
A hirdetmény feladására a 10530/2018 sz. hirdetmény hiánypótlási felhívása alapján kerül sor oly
módon, hogy a 10530/2018 sz. hirdetmény csak az 1. részre, jelen hirdetmény csak a 2. részre
vonatkozóan kerül hiánypótlás keretében a mai nappal feladásra.
Projekt azonosítószám: 1772645017
Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (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

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (9915/2018)
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: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16572
Postai cím: Sumen utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Marianna
Telefon: +36 52529920
E-mail: kovacszita@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnp.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás
lebonyolítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás lebonyolítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71353000-7

További tárgyak:
71354000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322, HU321, HU A teljesítés helye: Nádudvar 0922/2, továbbá a nyertes ajánlattevő
székhelye, illetve telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok különösen az alábbiak:
- a teljes terület geodéziai felmérése a jelenlegi állapot rögzítése céljából;
- előzetes művelési ág változási vázrajz dokumentáció elkészítése földminősítési eljáráshoz, földhivatali
záradékolásra való benyújtása;
- újrahasznosítási/földminősítési eljárás lefolytatása a művelésbe vonáshoz és az ahhoz szükséges
dokumentáció (újrahasznosítási/rekultivációs terv) készítése;
- megosztási vázrajzok készítése;

- a telekalakítási eljárások lefolytatása;
- az ingatlan átvezetési eljárások lebonyolítása az illetékes földhivataloknál.
A fenti feladat-ellátással érintett terület nagysága: 2757,4782 ha.
Az elkészítendő dokumentumokat a hatósági eljárásokhoz szükséges darabszám + 2 példányban
papíralapon és 2 példányban elektronikus formában (CD, DVD) kell elkészíteni.
(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: 2017/12/27 (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.1-15-2015-00001, KEHOP-4.1.1-15-2015-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
95 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási
átvezetési eljárás lebonyolítása I.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/22 (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: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óvoda u. 2.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: levelek@albageotrade.hu
Telefon: +36 22511150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22511152
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22790000
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):

71355000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

71353000-7

További tárgyak:

71354000-4

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322, HU321, HU A teljesítés helye: Nádudvar 0922/2, továbbá a nyertes ajánlattevő
székhelye, illetve telephelye.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok különösen az alábbiak:
- a teljes terület geodéziai felmérése a jelenlegi állapot rögzítése céljából;
- előzetes művelési ág változási vázrajz dokumentáció elkészítése földminősítési eljáráshoz, földhivatali
záradékolásra való benyújtása;
- újrahasznosítási/földminősítési eljárás lefolytatása a művelésbe vonáshoz és az ahhoz szükséges
dokumentáció (újrahasznosítási/rekultivációs terv) készítése;
- megosztási vázrajzok készítése;
- a telekalakítási eljárások lefolytatása;
- az ingatlan átvezetési eljárások lebonyolítása az illetékes földhivataloknál.
A fenti feladat-ellátással érintett terület nagysága: 2757,4782 ha.
Az elkészítendő dokumentumokat a hatósági eljárásokhoz szükséges darabszám + 2 példányban
papíralapon és 2 példányban elektronikus formában (CD, DVD) kell elkészíteni.
(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: 2017/12/27 (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: 22790000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óvoda u. 2.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: levelek@albageotrade.hu
Telefon: +36 22511150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22511152
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
2.1. pont
Eredeti:
Jelen szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírása napját követő első munkanapon lép
hatályba és a vállalkozó köteles szerződéses feladatait 2018. április 30-ig teljesíteni.
Módosított:
Jelen szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírása napját követő első munkanapon lép
hatályba és a vállalkozó köteles szerződéses feladatait az 1. sz. szerződésmódosításban jelzett FM
állásfoglalás és a HM Hatósági bizonyítvány megrendelő általi kézhez vételétől követő 110 naptári
nap alatt teljesíteni. A kézhez vétel tényéről a megrendelő haladéktalanul írásban tájékoztatja a
vállalkozót.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a K-18-0160 iktatószámú 2018. január 23-án kelt
akadályközlésében jelezte, hogy a „Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási
átvezetési eljárás lebonyolítása” tárgyú munkálatok végrehajtása 2018. január 10. óta akadályba
ütközik a felmérendő területrészeken fennálló tartós vízborítottság miatt. A fenti körülmények nem
teszik lehetővé a geodéziai felméréseket és - egy kisebb területrész kivételével - a talajminősítési
eljáráshoz szükséges talaj-mintavételezést. Az akadályközlés indoklását Vállalkozó az Országos
Meteorológiai Szolgálat kimutatásával támasztotta alá, bemutatva, hogy a 2018. januári
átlaghőmérséklet magasabb ugyanezen terület januári sokéves átlagához képest, valamint, hogy a
jelenlegi enyhe és csapa-dékos időjárási körülmények nem voltak előre láthatók. A kimutatás szerint
erre az időszakra enyhe fagyok jellemzők, melyek a munkavégzést nem akadályozzák.
Vállalkozó az akadály folyamatos fennállásáról a 2018. március 9-én kelt K-18-0530 és K-18-0531,
a 2018. március 28-án kelt K-18-0660 és K-18-0661 valamint a 2018. április 20-án kelt K-18-0862 és
K-18-0863 iktatószámú akadályközléseiben tájékoztatta a megrendelőt, melyet a megküldött fotók
és a megrendelő munkavállalói (természetvédelmi őrkerület-vezető) által készített feljegyzések is
alátámasztanak, akik a projekt terület állapotát folyamatosan nyomon követik.
A szokatlanul enyhe tél és a télen nem megszokott mennyiségű eső olyan vizesedést okozott a
területen, amely miatt a geodéziai felmérések és a talajminta vételezések nem végezhetők el, s nem
fejezhetők be mindaddig, amíg a terület egy része víz alatt áll.
A szerződés határidőben való teljesítését az alábbi az alábbi jogi, ingatlannyilvántartás-bejegyzési
probléma is lehetetlenné teszi.
A Honvédelmi Minisztériummal 2003. decemberében kötött megállapodás értelmében a megrendelő 2004. február 1-től vette birtokba az érintett területeket, és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
2005. április 20-án kelt levelében küldte meg jóváhagyását, mely szerint a vagyonkezelői jog
a fenti megállapodás alapján bejegyezhető az ingatlan-nyilvántartásba. Ugyanakkor a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a módosított vagyonkezelési szerződés 2014-ben került aláírásra.
Az egykori bombázó lőtér - Nádudvar 0922/2, Kunmadaras 0538, Karcag 02623, Nagyiván 065 és
Kunmadaras 0537 helyrajzi számú területek - „kivett állami terület I.” megnevezésű területek az
ingatlan-nyilvántartásban. A tulajdoni lapok tanúsága szerint a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, míg a vagyonkezelő a megrendelő. Ez a tulajdoni lapi helyzet nem
mindenben felel meg a hatályos szabályozásnak, mely következményeként a szerződéses feladatok
elvégzése során az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása jogi akadályokba ütközött.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16/A. §. (3) szerint: A honvédelmi célra
feleslegessé nyilvánított és az (1) bekezdésben foglaltak szerint átvett terület tényleges művelési
ága megállapításának feltétele, hogy a terület szükséges környezetvédelmi, vegyvédelmi és
tűzszerészeti mentesítése (a továbbiakban: mentesítés) igazolt módon megtörténjen, vagy az arra
jogosult szerv hivatalosan igazolja, hogy a mentesítésre nincs szükség.
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály tájékoztatása alapján a 40/2002. (III. 21.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: KatÉpEngR.) 6. § (4) b) pontjában foglaltak szerint a katonai építésügyi hatóság a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, vagy az ingatlanügyi hatóság kérelmére, az ingatlan-nyilvántartásban
honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított területként nyilvántartott földrészlet környezetvédelmi,
vegyvédelmi, illetve tűzszerészeti mentesítése elvégzésének szükségessége, vagy megtörténte
vonatkozásában hatósági bizonyítványt állít ki.
Tájékoztatásuk szerint a tárgyi ingatlanok honvédelmi célra feleslegessé nyilvánítása az
ingatlannyilvántartási adatok szerint nem történt meg (vagy nem került bejegyzésre), így a fentiek
szerinti hatósági bizonyítvány kiállítására jelenleg nincs lehetőségük.
A hatósági bizonyítványt a HM Hatósági Főosztály - az érintett honvédelmi szervekkel egyez-tetve a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánítás, és az erre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzés
megtörténte után a KatÉpEngR. szerinti szervezetek valamelyikének kérelmére állítja ki. Megrendelő
a Honvédelmi Minisztérium Vagyonfelügyeleti Főosztály részére 2018. február 9-én benyújtotta
honvédelmi célra feleslegessé nyilvánítás iránti kérelmet. Kérelmünkre a vagyonfelügyeleti főosztály
az érintett területek tényleges művelési ágba sorolásához nyilatkozatokat adott ki
Az ingatlan-nyilvántartás fent jelzett, nem rendhagyó helyzete miatt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
földrészletek tekintetében a hatóság nem képes eljárni a vagyonfelügyeleti főosztály nyilatkozatai
alapján 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inytv. vhr.). 50. § (8)-(9) bekezdés

rendelkezései szerint. Ennek oka az, hogy nem tud/akar eltekinteni attól, hogy a honvédelemért
felelős miniszter határozattal nyilvánítsa honvédelmi célra feleslegessé a területet. Azonban a
honvédelemért felelős miniszter határozatával csak akkor tudná honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánítani az egyes területeket, ha a KatÉpEngR. tárgyi hatálya alá tartoznának az ingatlanok.
(Ugyanis a KatÉpEngR. értelmében a honvédelmi és katonai célú ingatlan: az ingatlan-nyilvántartás
szerint a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyon-kezelésében álló
földrészlet, így a megrendelő vagyonkezelői joga miatt a HM nem tud érdemben eljárni. E miatt a
földminősítés előfeltétele nem tud teljesülni.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szerint: „a kért megnevezés tulajdoni lapon történő átvezetéséhez a csatolt nyilatkozat nem alkalmas. A nyilatkozatban " a valós művelési ágba
helyezéshez" adnak hozzájárulást. „A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület” megnevezés nyilvántartásba vételére az Inyvhr. 50. § (8) bekezdésében foglaltak az irányadók”.
Ugyanakkor Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Földhivatali
Osztály a kérelmet átvezette.
Mivel az azonos jogi környezet, egységes okirati alapok ellenére eltérő eljárástípusokat látnak
jogszabályszerűnek az illetékes hivatalok, a megrendelő egységes eljárásrendet szeretne elérni.
Megrendelőnek az egységes eljárásrend kialakítását kérő felvetései, valamint a „honvédelmi
célra feleslegessé nyilvánított terület" megnevezés nyilvántartásba vételével kapcsolatos eltérő
jogszabály-értelmezés miatt az illetékes földhivatalok a Földművelésügyi Minisztérium, mint felettes
szerv állásfoglalását kérték a jelen jogi helyzet értelmezése kapcsán. Az FM állásfoglalását 2018.
április 20-ig tervezte kiadni. Tekintettel az ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás megkezdésével
kapcsolatos jogi problémákra, az eljárás elindításával kapcsolatos bizonytalanságokra, jelen
szerződésmódosítással érintett szerződés teljesítési időpontját a Szerződő Felek az FM állásfoglalás
és a HM Hatósági bizonyítvány kiadásához kötik.
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: 22790000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22790000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (9918/2018)
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: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK16572
Postai cím: Sumen utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Marianna
Telefon: +36 52529920
E-mail: kovacszita@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnp.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás
lebonyolítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás lebonyolítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71353000-7

További tárgyak:
71354000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU322, HU A teljesítés helye: Nagyiván 065, Karcag 02623, Kunmadaras 0538,
továbbá a nyertes ajánlattevő székhelye, illetve telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok különösen az alábbiak:
- a teljes terület geodéziai felmérése a jelenlegi állapot rögzítése céljából;
- előzetes művelési ág változási vázrajz dokumentáció elkészítése földminősítési eljáráshoz, földhivatali
záradékolásra való benyújtása;
- újrahasznosítási/földminősítési eljárás lefolytatása a művelésbe vonáshoz és az ahhoz szükséges
dokumentáció (újrahasznosítási/rekultivációs terv) készítése;
- megosztási vázrajzok készítése;

- a telekalakítási eljárások lefolytatása;
- az ingatlan átvezetési eljárások lebonyolítása az illetékes földhivataloknál.
A fenti feladatellátással érintett terület nagysága: 2893,1635 ha.
Az elkészítendő dokumentumokat a hatósági eljárásokhoz szükséges darabszám + 2 példányban
papíralapon és 2 példányban elektronikus formában (CD, DVD) kell elkészíteni.
(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: 2017/12/27 (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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.1-15-2015-00001, KEHOP-4.1.1-15-2015-00002
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
95 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási
átvezetési eljárás lebonyolítása II.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/22 (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: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óvoda u. 2.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: levelek@albageotrade.hu
Telefon: +36 22511150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22511152
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26490000
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):

71355000-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

71353000-7

További tárgyak:

71354000-4

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU322, HU A teljesítés helye: Nagyiván 065, Karcag 02623, Kunmadaras 0537,
Kunmadaras 0538, továbbá a nyertes ajánlattevő székhelye, illetve telephelye.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok különösen az alábbiak:
- a teljes terület geodéziai felmérése a jelenlegi állapot rögzítése céljából;
- előzetes művelési ág változási vázrajz dokumentáció elkészítése földminősítési eljáráshoz, földhivatali
záradékolásra való benyújtása;
- újrahasznosítási/földminősítési eljárás lefolytatása a művelésbe vonáshoz és az ahhoz szükséges
dokumentáció (újrahasznosítási/rekultivációs terv) készítése;
- megosztási vázrajzok készítése;
- a telekalakítási eljárások lefolytatása;
- az ingatlan átvezetési eljárások lebonyolítása az illetékes földhivataloknál.
A fenti feladat-ellátással érintett terület nagysága: 2893,1635 ha.
Az elkészítendő dokumentumokat a hatósági eljárásokhoz szükséges darabszám + 2 példányban
papíralapon és 2 példányban elektronikus formában (CD, DVD) kell elkészíteni.
(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: 2017/12/27 (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: 26490000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
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: 2018/04/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
2.1. pont
Eredeti:
Jelen szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírása napját követő első munkanapon lép
hatályba és a vállalkozó köteles szerződéses feladatait 2018. április 30-ig teljesíteni.
Módosított:
Jelen szerződés mindkét szerződő fél által történő aláírása napját követő első munkanapon lép
hatályba és a vállalkozó köteles szerződéses feladatait az 1. sz. szerződésmódosításban jelzett FM
állásfoglalás és a HM Hatósági bizonyítvány megrendelő általi kézhez vételétől követő 110 naptári
nap alatt teljesíteni. A kézhez vétel tényéről a megrendelő haladéktalanul írásban tájékoztatja a
vállalkozót.
3. pont
Eredeti:
Nagyiván 065, Karcag 02623, Kunmadaras 0538,, továbbá a vállalkozó székhelye, illetve telephelye.

Módosított:
Nagyiván 065, Karcag 02623, Kunmadaras 0537, Kunmadaras 0538, továbbá a vállalkozó székhelye, illetve telephelye.
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 szerződésmódosításra az alábbi két okból került sor:
1. A szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása.
2. Új területrész bevonása a szerződés teljesítésébe.
1.
A szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása
Vállalkozó a K-18-0160 iktatószámú 2018. január 23-án kelt akadályközlésében jelezte, hogy a
„Geodéziai felmérések elvégzése és ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás lebonyolítása” tárgyú
munkálatok végrehajtása 2018. január 10. óta akadályba ütközik a felmérendő területrészeken
fennálló tartós vízborítottság miatt. A fenti körülmények nem teszik lehetővé a geodéziai
felméréseket és - egy kisebb területrész kivételével - a talajminősítési eljáráshoz szükséges talajmintavételezést. Az akadályközlés indoklását Vállalkozó az Országos Meteorológiai Szolgálat
kimutatásával támasztotta alá, bemutatva, hogy a 2018. januári átlaghőmérséklet magasabb
ugyanezen terület januári sokéves átlagához képest, valamint, hogy a jelenlegi enyhe és
csapadékos időjárási körülmények nem voltak előre láthatók. A kimutatás szerint erre az időszakra
enyhe fagyok jellemzők, melyek a munkavégzést nem akadályozzák.
Vállalkozó az akadály folyamatos fennállásáról a 2018. március 9-én kelt K-18-0530 és K-18-0531,
a 2018. március 28-án kelt K-18-0660 és K-18-0661 valamint a 2018. április 20-án kelt K-18-0862 és
K-18-0863 iktatószámú akadályközléseiben tájékoztatta a megrendelőt, melyet a megküldött fotók
és a megrendelő munkavállalói (természetvédelmi őrkerületvezető) által készített feljegyzések is
alátámasztanak, akik a projekt terület állapotát folyamatosan nyomon követik.
A szokatlanul enyhe tél és a télen nem megszokott mennyiségű eső olyan vizesedést okozott a
területen, amely miatt a geodéziai felmérések és a talajminta vételezések nem végezhetők el, s nem
fejezhetők be mindaddig, amíg a terület egy része víz alatt áll.
A szerződés határidőben való teljesítését az alábbi az alábbi jogi, ingatlannyilvántartás-bejegyzési
probléma is lehetetlenné teszi.
A Honvédelmi Minisztériummal 2003. decemberében kötött megállapodás értelmében a megrendelő 2004. február 1-től vette birtokba az érintett területeket, és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
2005. április 20-án kelt levelében küldte meg jóváhagyását, mely szerint a vagyonkezelői jog
a fenti megállapodás alapján bejegyezhető az ingatlan-nyilvántartásba. Ugyanakkor a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a módosított vagyonkezelési szerződés 2014-ben került aláírásra.
Az egykori bombázó lőtér - Nádudvar 0922/2, Kunmadaras 0538, Karcag 02623, Nagyiván 065 és
Kunmadaras 0537 helyrajzi számú területek - „kivett állami terület I.” megnevezésű területek az
ingatlan-nyilvántartásban. A tulajdoni lapok tanúsága szerint a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, míg a vagyonkezelő a megrendelő. Ez a tulajdoni lapi helyzet nem
mindenben felel meg a hatályos szabályozásnak, mely következményeként a szerződéses feladatok
elvégzése során az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása jogi akadályokba ütközött.
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16/A. §. (3) szerint: A honvédelmi célra
feleslegessé nyilvánított és az (1) bekezdésben foglaltak szerint átvett terület tényleges művelési
ága megállapításának feltétele, hogy a terület szükséges környezetvédelmi, vegyvédelmi és
tűzszerészeti mentesítése (a továbbiakban: mentesítés) igazolt módon megtörténjen, vagy az arra
jogosult szerv hivatalosan igazolja, hogy a mentesítésre nincs szükség.
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály tájékoztatása alapján a 40/2002. (III. 21.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: KatÉpEngR.) 6. § (4) b) pontjában foglaltak szerint a katonai építésügyi hatóság a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, vagy az ingatlanügyi hatóság kérelmére, az ingatlan-nyilvántartásban
honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított területként nyilvántartott földrészlet környezetvédelmi,
vegyvédelmi, illetve tűzszerészeti mentesítése elvégzésének szükségessége, vagy megtörténte
vonatkozásában hatósági bizonyítványt állít ki.

Tájékoztatásuk szerint a tárgyi ingatlanok honvédelmi célra feleslegessé nyilvánítása az ingatlannyilvántartási adatok szerint nem történt meg (vagy nem került bejegyzésre), így a fentiek szerinti
hatósági bizonyítvány kiállítására jelenleg nincs lehetőségük.
A hatósági bizonyítványt a HM Hatósági Főosztály - az érintett honvédelmi szervekkel egyez-tetve a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánítás, és az erre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzés
megtörténte után a KatÉpEngR. szerinti szervezetek valamelyikének kérelmére állítja ki. Megrendelő
a Honvédelmi Minisztérium Vagyonfelügyeleti Főosztály részére 2018. február 9-én benyújtotta
honvédelmi célra feleslegessé nyilvánítás iránti kérelmet. Kérelmünkre a vagyonfelügyeleti főosztály
az érintett területek tényleges művelési ágba sorolásához nyilatkozatokat adott ki.
Az ingatlan-nyilvántartás fent jelzett, nem rendhagyó helyzete miatt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
földrészletek tekintetében a hatóság nem képes eljárni a vagyonfelügyeleti főosztály nyilatkozatai
alapján 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inytv. vhr.) 50. § (8)-(9) bekezdés
rendelkezései szerint. Ennek oka az, hogy nem tud/akar eltekinteni attól, hogy a honvédelemért
felelős miniszter határozattal nyilvánítsa honvédelmi célra feleslegessé a területet. Azonban a
honvédelemért felelős miniszter határozatával csak akkor tudná honvédelmi célra feleslegessé
nyilvánítani az egyes területeket, ha a KatÉpEngR. tárgyi hatálya alá tartoznának az ingatlanok.
(Ugyanis a KatÉpEngR. értelmében a honvédelmi és katonai célú ingatlan: az ingatlan-nyilvántartás
szerint a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló
földrészlet, így a megrendelő vagyonkezelői joga miatt a HM nem tud érdemben eljárni. E miatt a
földminősítés előfeltétele nem tud teljesülni.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szerint: „a kért megnevezés tulajdoni lapon történő
átvezetéséhez a csatolt nyilatkozat nem alkalmas. A nyilatkozatban "a valós művelési ágba
helyezéshez" adnak hozzájárulást. „A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület” megnevezés
nyilvántartásba vételére az Inyvhr. 50. § (8) bekezdésében foglaltak az irányadók”. Ugyanakkor
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Földhivatali Osztály a kérelmet
átvezette.
Mivel az azonos jogi környezet, egységes okirati alapok ellenére eltérő eljárástípusokat látnak
jogszabályszerűnek az illetékes hivatalok, a megrendelő egységes eljárásrendet szeretne elérni.
Megrendelőnek az egységes eljárásrend kialakítását kérő felvetései, valamint a „honvédelmi
célra feleslegessé nyilvánított terület" megnevezés nyilvántartásba vételével kapcsolatos eltérő
jogszabály-értelmezés miatt az illetékes földhivatalok a Földművelésügyi Minisztérium, mint felettes
szerv állásfoglalását kérték a jelen jogi helyzet értelmezése kapcsán. Az FM állásfoglalását 2018.
április 20-ig tervezte kiadni. Tekintettel az ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás megkezdésével
kapcsolatos jogi problémákra, az eljárás elindításával kapcsolatos bizonytalanságokra, jelen
szerződésmódosítással érintett szerződés teljesítési időpontját a Szerződő Felek az FM állásfoglalás
és a HM Hatósági bizonyítvány kiadásához kötik.
2.
Új területrész bevonása a szerződés teljesítésébe
Vállalkozó az ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás előkészítése során a geodéziai munka
megkezdését követően jelezte, hogy a bombatér déli területén egy külön helyrajzi számon
(Kunmadaras 0537 hrsz) nyilvántartott, kb. 3 ha nagyság területrész is érintett a projekttel. Tekintettel
arra, hogy a terület környezetvédelmi, vegyvédelmi és tűzszerészeti mentesítése meg-történt,
a projekt teljesítéséhez szükséges ezen helyrajzi szám bevonása jelen módosítással érin-tett
szerződésbe. Vállalkozó elfogadja az említett helyrajzi-szám és ezáltal az érintett terület bevonását a
szerződés hatálya alá.
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: 26490000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26490000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (11566/2018)
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: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Jamkovics Ivett
Telefon: +36 306609742
E-mail: jankovics.ivett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park tűzivíz-hálózat felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park tűzivíz-hálózat felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vasúttörténeti Park közüzemi hálózatról történő ellátása a Fővárosi Vízművek elvi nyilatkozata alapján
fog megvalósulni. Ennek értelmében az ellátáshoz szükséges DN 300-as leágazást a meglévő DN 800-as
főnyomó vezetékről egy DN 300-as megkerülő vezeték kiépítésével kell biztosítani. A DN 300-as megkerülő
vezetéket össze kell kötni a Dolmány utca alatt a Szent László úti DN 150-es elosztó vezetékkel. A
Népszigeti Vízmű megszüntetését megelőzően, közhálózatról biztosításra kerülnek az érintett létesítmények
rendeletben meghatározott tűzoltási vízigényei. Ezért a jelenleg üzemelő hálózatokat átalakításra, és
részben megszüntetésre kerülnek, mivel a meglévő csövek, csőcsatlakozások és szerelvények nem
alkalmasak a további biztonságos üzemeltetésre. A DN 300-as leágazás után iker-vízmérős akna épül.
A tervezett vízmérő akna 4,60 m x 2,5 m méretű. Az akna után a használati ivóvíz vezeték KPE P10
nyomócsőből átépítésre kerül. Az új ivóvezeték a vízórától indul D 90 mérettel; a V-1-0-0 tűzivíz vezetékkel
közös munkaárokban. A meglévő kockakő burkolat alatt az iparivíz-vezeték bontásra kerül, majd a meglévő

nyomvonalon új DN 300-as göv. vízvezeték épül a tűzivíz-ellátás gerincvezetékeként. A belső hálózat
körvezetékes kialakítású. A tűzivíz-hálózaton kitörésbiztos föld feletti tűzcsapok beépítése szükséges. A
vágánykeresztezéseket acél védőcsövek beépítésével kell kialakítani.
A tervezett anyagok, anyagminőségek, az elvégzendő munkák és azok mennyiségei a kiviteli tervben és a
költségvetésben részletesen meghatározásra kerültek.
A MÁV Zrt. nem minősül viziközmű-szolgáltatónak, ezért a kivitelezést követően, az elkészült vízvezeték
közterületi megkerülő szakaszát (Dolmány utcai közcsőbekötés terve) - térítésmentesen - át kell adni a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonába, és a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésébe.
A munka nagyságára (D32-D225-ig KPE csővezetékek szerelése összesen 1872 fm hosszban) tekintettel
szükségesek az M2 b-c) alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározott szakemberek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
4181 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park tűzivíz-hálózat
felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Repülőtéri út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: info@pulzuspluszkft.hu
Telefon: +36 12499511
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: 146319498
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:

45232151-5

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Tatai út 95. Vasúttörténeti Park
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Vasúttörténeti Park közüzemi hálózatról történő ellátása a Fővárosi Vízművek elvi nyilatkozata alapján
fog megvalósulni. Ennek értelmében az ellátáshoz szükséges DN 300-as leágazást a meglévő DN 800-as
főnyomó vezetékről egy DN 300-as megkerülő vezeték kiépítésével kell biztosítani. A DN 300-as megkerülő
vezetéket össze kell kötni a Dolmány utca alatt a Szent László úti DN 150-es elosztó vezetékkel. A
Népszigeti Vízmű megszüntetését megelőzően, közhálózatról biztosításra kerülnek az érintett létesítmények
rendeletben meghatározott tűzoltási vízigényei. Ezért a jelenleg üzemelő hálózatokat átalakításra, és
részben megszüntetésre kerülnek, mivel a meglévő csövek, csőcsatlakozások és szerelvények nem
alkalmasak a további biztonságos üzemeltetésre. A DN 300-as leágazás után iker-vízmérős akna épül.
A tervezett vízmérő akna 4,60 m x 2,5 m méretű. Az akna után a használati ivóvíz vezeték KPE P10
nyomócsőből átépítésre kerül. Az új ivóvezeték a vízórától indul D 90 mérettel; a V-1-0-0 tűzivíz vezetékkel
közös munkaárokban. A meglévő kockakő burkolat alatt az iparivíz-vezeték bontásra kerül, majd a meglévő
nyomvonalon új DN 300-as göv. vízvezeték épül a tűzivíz-ellátás gerincvezetékeként. A belső hálózat
körvezetékes kialakítású. A tűzivíz-hálózaton kitörésbiztos föld feletti tűzcsapok beépítése szükséges. A
vágánykeresztezéseket acél védőcsövek beépítésével kell kialakítani.
A tervezett anyagok, anyagminőségek, az elvégzendő munkák és azok mennyiségei a kiviteli tervben és a
költségvetésben részletesen meghatározásra kerültek.
A MÁV Zrt. nem minősül viziközmű-szolgáltatónak, ezért a kivitelezést követően, az elkészült vízvezeték
közterületi megkerülő szakaszát (Dolmány utcai közcsőbekötés terve) - térítésmentesen - át kell adni a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonába, és a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésébe.
A munka nagyságára (D32-D225-ig KPE csővezetékek szerelése összesen 1872 fm hosszban) tekintettel
szükségesek az M2 b-c) alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározott szakemberek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 163319500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Repülőtéri út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: info@pulzuspluszkft.hu
Telefon: +36 12499511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A további munkák értéke 18.700.002,- Ft, amely nem éri el az alapszerződés értékének 15 %-át
(21.947.924,- Ft), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és

illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: Nyomvonal módosítás
1. V-1-0-0 és V-7-0-0 jelű vezeték (0+06-3+08 szelvények között) nyomvonal módosítása. A
kézi feltárás során kiderült, hogy a tervezett nyomvonal helyén és közelében a kockakő burkolat
alatt, üzemelő ivóvíz vezeték és szennyvíz vezeték található. Javasolt megoldás a tervezett
vonalvezetéssel párhuzamosan eltolt vezeték nyomvonal kialakítása.
2. A V-3-0-0 és V-4-1-0 jelű vezeték nyomvonal áthelyezésre kerül a Nosztalgia Kft.
szerelőcsarnokának Tatai út felőli oldalára, mivel a D63-as vezeték csak az épület túloldalon
csatlakoztatható az épületben lévő szociális helyiségekhez. Továbbá a kutatóárkok ásásánál
kiderült, hogy épület maradványok találhatóak a nyomvonalon, ami miatt mindenképpen szükséges
módosítani a nyomvonalat.
3. A V-3-2-0 jelű vezeték áthelyezését más nyomvonalra az indokolja, hogy a tervezett helyen már
van egy kocsi töltő vízvezeték és egy elektromos kábel, ill. a talpfák közelsége is gondot okozna,
mivel a munkagödör veszélyeztetné a vágányok állékonyságát.
4. A V-3-0-0 és V-3-2-0 jelű vezeték Nyugati pu. felé eső összekötése elhagyásra kerül, mivel a
távlati tervben szereplő fejlesztés, tűzi víz igény biztosítása egy tovább építhető vezeték fektetésével
biztosítható a módosított nyomvonalra.
5. A V-1-1-0 jelű vezeték teljesen, a V-2-0-0 vezeték pedig a 2+03-2+79 szelvények között kerül
elhagyásra, mivel több helyen történt kutatóárok készítése során kiderült, hogy a régi fűtőház
maradványai jelenleg föld alatt lévő, térképen nem szereplő beton szerelő aknák több helyen is
benyúlnak a tervezett nyomvonalba.
6. A V-2-0-0 jelű vezeték elmaradt szakasza helyett összekötésre kerül a V-1-0-0 és V-2-0-0
vezeték, így körvezetékként tud működni.
II. Csőanyag és átmérő módosítás
1. A V-1-0-0 vezetéket a 0+00-0+73 szelvények között D 300 KPE csőből, 0+73-2+76 szelvények
között pedig D 250 KPE csőből kerül kialakításra a további szakaszon a terv szerinti átmérővel épül
a vezeték.
2. A V-2-0-0 jelű vezeték pedig felbővítésre kerül D 200 KPE csőre a szükséges oltóvízmennyiség
biztosításához.
III. Irányított fúrás
A vezényelt fúrással érintett szelvények:
3. V-1-0-0- és V-7-0-0: a 0+80 tól 1+54-ig; 1+88-tól a 2+28-ig; 2+50-től 3+08-ig
4. V-3-0-0: cca 0+73-tól a 0+85-ig
A már leírtak szerint, a bemutatott kialakítás érinti a tervezett vízbekötés nyomvonalát, így annak
kiépítési lehetősége változtatásra szorul.
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 146319498 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 163319500 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (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

Mélykút Város Önkormányzat (11638/2018)
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: Mélykút Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK05032
Postai cím: Petőfi tér 1.
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamás polgármester
Telefon: 77/560-001
E-mail: kosane@melykut.hu
Fax: +36 77560030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.melykut.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mélykút belterületi útfelújítás 1. rész
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Mélykút belterületi útfelújítás 1. rész
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Mélykút
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mélykút Petőfi tér, Galamb utca burkolt út felújítása, 30 férőhelyes parkoló építése, valamint út és közút
építésével összefüggő járda építése a BK/UO/874/23/2015. számú engedély szerin.
(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: (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:
18264 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mélykút Petőfi tér, Galamb utca burkolt út felújítása, 30
férőhelyes parkoló építése, valamint út és közút építésével összefüggő járda építése
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: Csertő-Farm Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kölcsey F. 16.
Város: Jakabszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6078
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: 36383782
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):

45233120-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Mélykút
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mélykút Petőfi tér, Galamb utca burkolt út felújítása, 30 férőhelyes parkoló építése, valamint út és közút
építésével összefüggő járda építése a BK/UO/874/23/2015. számú engedély szerin.
(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: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/16 (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: 36383782

Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Csertő-Farm Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kölcsey F. 16.
Város: Jakabszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6078
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: 2018/06/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
teljesítési határidő
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Vállalkozó OMSZ jelentéssel alátámasztottan a kedvezőtlen
időjárási körülményekre, valamint a cég ügyvezetőjének elhalálozása miatt kérte a szerződés
határidejének meghosszabbítását.
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: 36383782 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36383782 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (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

Mélykút Város Önkormányzat (11639/2018)
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: Mélykút Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK05032
Postai cím: Petőfi tér 1.
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamás polgármester
Telefon: 77/560-001
E-mail: kosane@melykut.hu
Fax: +36 77560030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.melykut.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mélykút belterületi útfelújítás 2. rész
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Mélykút belterületi útfelújítás 2. rész
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Mélykút
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földes utcákban zúzott köves útalap építéssel történő útfelújítások: Árpád utca (203,5 fm hosszban),
Damjanich utca (902 fm hosszban), Dankó Pista utca (186 fm hosszban), Dózsa György utca (572 fm
hosszban), Kinizsi utca (478 fm hosszban), Kölcsey utca (186 fm hosszban), Lénárd utca (211 fm hosszban),
Nagy utca (315,5 fm hosszban), Rákóczi utca - Damjanich és Kandó K. u. közötti szakasza (162 fm
hosszban), Sallai utca (189 fm hosszban), Új utca - átkötő szakasz (86,5 fm hosszban), Új utca - Arany J. u.
és a meglévő út közötti szakasz (240 fm hosszban), Vörösmarty utca (453 fm hosszban).
Mellékelt műszaki dokumentációban foglalt tartalommal úgy, hogy a műszaki dokumentációban szereplő
aszfaltozási munkák, valamint villamos oszlop és telefon oszlop áthelyezés nélkül értendők.
(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: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/16 (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:
18264 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mélykút belterületi útfelújítás 2. rész
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: Csertő-Farm Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kölcsey F. 16.
Város: Jakabszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6078
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: 151413296
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):

45233120-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Mélykút
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földes utcákban zúzott köves útalap építéssel történő útfelújítások: Árpád utca (203,5 fm hosszban),
Damjanich utca (902 fm hosszban), Dankó Pista utca (186 fm hosszban), Dózsa György utca (572 fm
hosszban), Kinizsi utca (478 fm hosszban), Kölcsey utca (186 fm hosszban), Lénárd utca (211 fm hosszban),
Nagy utca (315,5 fm hosszban), Rákóczi utca - Damjanich és Kandó K. u. közötti szakasza (162 fm
hosszban), Sallai utca (189 fm hosszban), Új utca - átkötő szakasz (86,5 fm hosszban), Új utca - Arany J. u.
és a meglévő út közötti szakasz (240 fm hosszban), Vörösmarty utca (453 fm hosszban).

Mellékelt műszaki dokumentációban foglalt tartalommal úgy, hogy a műszaki dokumentációban szereplő
aszfaltozási munkák, valamint villamos oszlop és telefon oszlop áthelyezés nélkül értendők.
(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: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/16 (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: 151413296
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csertő-Farm Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kölcsey F. 16.
Város: Jakabszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6078
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: 2018/06/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
teljesítési határidő
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Vállalkozó OMSZ jelentéssel alátámasztottan a kedvezőtlen
időjárási körülményekre, valamint a cég ügyvezetőjének elhalálozása miatt kérte a szerződés
határidejének meghosszabbítását.
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: 151413296 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 151413296 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (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

Nyírpilis Község Önkormányzata (11641/2018)
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: Nyírpilis Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK10136
Postai cím: Fő utca 22.
Város: Nyírpilis
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4376
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beri Róbert
Telefon: +36 42630932
E-mail: nyirpilis@freemail.hu
Fax: +36 42630932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirpilis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Nyírpilisi Közösségi Ház energetikai korszerűsítésének megvalósítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212000-6
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:
Nyírpilisi Közösségi Ház energetikai korszerűsítésének megvalósítása.
Rész száma:
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: 4376 Nyírpilis, Károlyi utca 28. (350 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Nyírpilisi Közösségi Ház
energetikai korszerűsítésének megvalósítása.Az épület a település központjában helyezkedik el, jelenleg
Művelődési házként üzemel. A projekt keretében külső fal 10 cm hőszigetelést kap, a meglevő
burkolatokat fel kell szedni, az aljzatbetont is, és a padlóban lépésálló hőszigetelést, illetve
technológiai szigetelést kerül elhelyezésre. A födémet szálas hőszigeteléssel kell ellátni. A meglévő
fa nyílászárókat ki kell bontani, és műanyag nyílászárókat kerülnek beépítésre helyette, melyeknek
jobb a hőszigetelő képessége. Az elektromos vezetékek elavultak és veszélyesek, a teljes
elektromos hálózat lecserélésre kerül, továbbá az armatúrák is energiatakarékosra lesznek cseréve.
A tetőn napelemes rendszert kell telepíteni.
(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: 2018/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/10 (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: VP6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívás alapján 177864834 azonosító számon beadott,
„Többfunkciós közösségi tér kialakítása és nyírpilisi közösségi ház és Polgármesteri Hivatal
energetikai korszerűsítése”c. projekt keretén belül 1. célterület.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1342 / 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:
2018/01/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MB Trend- Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy- Zs. u. 74.
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: HU
E-mail: bucskkojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 30 3716678
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: 27760742
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):

45212000-6
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4376 Nyírpilis, Károlyi utca 28.(350 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület a település központjában helyezkedik el, jelenleg
Művelődési házként üzemel. A projekt keretében külső fal 10 cm hőszigetelést kap, a meglevő

burkolatokat fel kell szedni, az aljzatbetont is, és a padlóban lépésálló hőszigetelést, illetve
technológiai szigetelést kerül elhelyezésre. A födémet szálas hőszigeteléssel kell ellátni. A meglévő
fa nyílászárókat ki kell bontani, és műanyag nyílászárókat kerülnek beépítésre helyette, melyeknek
jobb a hőszigetelő képessége. Az elektromos vezetékek elavultak és veszélyesek, a teljes
elektromos hálózat lecserélésre kerül, továbbá az armatúrák is energiatakarékosra lesznek cseréve. A tetőn
napelemes rendszert kell telepíteni.
(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: 2018/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/29 (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: 27760742
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MB Trend-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zs. u. 74.
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: HU
E-mail: bucskojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 30 3716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Felek a szerződés teljesítésének véghatáridejét módosítják, 2018. július 10. napjáról 2019.
március 29. napjára.
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 véghatáridő meghosszabbítását az indokolja, hogy a beruházás
során az épület tetőszerkezetére napelemes rendszert szükséges telepíteni. Azonban a kivitelezési
munkálatok során derült ki, hogy a tetőszerkezet a mostani állapotában nem alkalmas arra, hogy
a napelemes rendszert rá telepítsék, ezért műszaki módosítás szükséges, amely a kivitelezési
véghatáridő kényszerű meghosszabbításával is jár. Emellett a projekt finanszírozásának kifizetése
a Támogató KSZ részéről nem olyan ütemben folyik, mint amit a vonatkozó jogszabály előír, így a
finanszírozás oldaláról is csúszás tapasztalható, amely az Ajánlatkérő részére nagy megterhelés,
mert önhibáján kívül forráshiányos, kis községi Önkormányzat.Ezeket a körülményeket, az
Ajánlatkérő előre, kellő gondosság mellett sem láthatta.
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: 27760742 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27760742 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/30 (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

Nyírpilis Község Önkormányzata (11643/2018)
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: Nyírpilis Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK10136
Postai cím: Fő utca 22.
Város: Nyírpilis
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4376
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beri Róbert
Telefon: +36 42630932
E-mail: nyirpilis@freemail.hu
Fax: +36 42630932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirpilis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Nyírpilisen”
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Nyírpilisen”
Rész száma:
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: 4376 Nyírpilis, Fő út 22. (5 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Nyírpilisi Polgármesteri
Hivatal energetikai korszerűsítésének megvalósítása.
Az épület a település központjában helyezkedik el. Az épület jelenleg polgármesteri hivatalkén
működik.
A külső fal 15 cm kőzetgyapot hőszigetelést kap. A meglévő burkolatokat fel kell szedni, az
aljzatbetont is, és a padlóban lépésálló hőszigetelést illetve technológiai szigetelést kell elhelyezni.
A födémet szálas hőszigeteléssel kell ellátni. A meglévő fa nyílászárókat ki kell bontani, és műanyag
nyílászárókat kerülnek beépítésre helyette, amelynek jobb a hőszigetelése. Az elektromos vezetékek
elavultak és veszélyesek, a teljes elektromos hálózat lecserélésre kerül, továbbá az armatúrák is
energiatakarékosra lesznek cseréve. A tetőn napelemes rendszert kell telepíteni.

(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: 2018/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/10 (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: VP6-7.4.1.1-16 felhívásra beadott 177864834 azonosító
számú projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1198 / 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:
2018/01/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MB Trend- Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy- Zs. u. 74.
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: HU
E-mail: bucskkojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 30 3716678
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: 26295930
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4376 Nyírpilis, Fő út 22. (5 hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület jelenleg polgármesteri hivatalkén működik.
A külső fal 15 cm kőzetgyapot hőszigetelést kap. A meglévő burkolatokat fel kell szedni, az aljzatbetont is, és
a padlóban lépésálló hőszigetelést illetve technológiai szigetelést kell elhelyezni.

A födémet szálas hőszigeteléssel kell ellátni. A meglévő fa nyílászárókat ki kell bontani, és műanyag
nyílászárókat kerülnek beépítésre helyette, amelynek jobb a hőszigetelése. Az elektromos vezetékek
elavultak és veszélyesek, a teljes elektromos hálózat lecserélésre kerül, továbbá az armatúrák is
energiatakarékosra lesznek cseréve. A tetőn napelemes rendszert kell telepíteni.
(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: 2018/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26295930
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MB Trend-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zs. u. 74.
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: HU
E-mail: bucskojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 30 3716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A teljesítési véghatáridő módosításra került 2018. július 10. napjáról 2019. március 29. napjára.
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 véghatáridő meghosszabbítását az indokolja, hogy a beruházás
során az épület külső falait és a födémet hőszigeteléssel kell ellátni,valamint napelemes rendszert
kell a tetőre telepíteni. Azonban a kivitelezési munkálatok megkezdését követően derült ki, hogy az
eredeti műszaki leírásokban szereplő munkálatok elvégzéséhez műszaki módosítások szükségesek,
mert annyira rossz állapotban van az épület. A műszaki módosítások költségnövekedést nem
eredményeznek, de a kivitelezés határidejének a meghosszabbítása szükséges, hogy a kivitelezést
meg lehessen valósítani. Emellett a projekt finanszírozásának kifizetése a Támogató KSZ részéről
nem olyan ütemben folyik, mint amit a vonatkozó jogszabály előír, így a finanszírozás oldaláról
is csúszás tapasztalható, amely az Ajánlatkérő részére nagy megterhelés, mert önhibáján kívül
forráshiányos, kis községi Önkormányzat.
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: 26295930 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26295930 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/30 (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

Fővárosi Törvényszék, 11569/2018, Fővárosi
Törvényszék 24.K.700.336/2018/7.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
24.K.700.336/2018/7. szám
A Fővárosi Törvényszék a dr. Újvári Sándor ügyvéd (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 21.) által képviselt
Infocopy Kereskedelmi Kft. (1131 Budapest, Béke utca 118.) felperesnek, dr. Telek Katalin jogtanácsos
által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.)
alperes ellen közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat (határozat száma: D810/22/2016.)
bírósági felülvizsgálata iránt indított perében - amely perbe a dr. Kukorelly Tamás jogtanácsos által képviselt
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (1119 Budapest, Andor út 47-49.) az alperes pernyertességének
előmozdítása érdekében beavatkozott -meghozta a következő
ítéletet:
A Fővárosi Törvényszék a felperes keresetét elutasítja.
Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek és az alperesi beavatkozónak 10.000, 10.000,-(azaz tízezer) forint perköltséget.
Kötelezi a felperest, hogy az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására -fizessen meg
30.000,- (azaz harmincezer) forint kereseti illetéket.
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.
Indokolás
Az ajánlatkérő 2013. június 18. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban:
Kbt.) II. része szerinti keretmegállapodás kötésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárást indított „Nyomat
előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése -2013." tárgyban. A felhívás az Európai
Unió hivatalos lapjában 2013. június 20. napján jelent meg 2013/S118-201061. számon.
A felhívás II. 1.4. pontjában a keretmegállapodásra vonatkozóan a résztvevők számát 48-ban, a
keretmegállapodás időtartamát 48 hónapban, a közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértékét ÁFA nélkül 9 milliárd forintban határozta meg. Előírta, hogy a szerződések a
központosított közbeszerzési rendszer intézményeinek igénye szerinti értékben a keretmegállapodás hatálya
alatt folyamatosan kerülnek megkötésre.
A felhívás II. 1.5. pontjában az ajánlatkérő rögzítette, hogy a szállítási keretmegállapodások kötése a
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként
csatlakózó intézmények részére nyomat előállító eszközök a hozzá tartozó eredeti kiegészítőkkel és a
dokumentációban meghatározott kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére, valamint újra- és utángyártott
kellékanyagokkal történő ellátásra vonatkozik négy részben:
1. rész: homogén multifunkciós eszközök
2. rész: általános multifunkciós eszközök
3. rész: nyomtatók
4. rész: kellékanyagok (után gyártott és újra gyártott kellékanyagok).
Az ajánlatkérő a felhívás II. 1.8. pontjában a részekre történő ajánlattételt engedélyezte.
Felhívás II. 2.1. pontjában az ajánlatkérő a teljes mennyiséget részenként egy ellátási csomagban (összesen
négy ellátási csomag), a második rész értékét nettó 3 milliárd forintban határozta meg.
Az ajánlatkérő a felhívás IV. 2.1. pontjában bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást jelölte meg, míg a VI. 3.21. pontjában közölte, hogy a Kbt. 109. § (1) bekezdés d.) pontja
szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást folytat le. A felhívás VI. 3.25. pontjában előírta,
hogy az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a dokumentációban meghatározott termékekre maximum három
gyártó termékeivel tegyenek ajánlatot.
A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás eredményeképpen 2013. december 18. napján az
ajánlatkérő 13 keretmegállapodást kötött, melyek egyikét a felperes által vezetett konzorciummal.
Az ajánlatkérő 2016. szeptember 01. napján értesítette a keretmegállapodás szállítóit, hogy a verseny
újranyitásával új eljárást indított, melynek ajánlattételi felhívása a közbeszerzési portálon elérhető. Az
ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V. pontjában meghatározta, hogy a közbeszerzés tárgya összesen 25
darab multifunkciós eszköz beszerzése, az ajánlattételi dokumentáció II. közbeszerzési műszaki leírás
pontban foglalt követelményeknek megfelelően. A beszerzés célja az ajánlatkérő üzemeltetésében lévő
eszközállomány egységesítése, korszerűsítése, valamint amortizációs cseréje volt. Az ajánlatkérő a
követelmények között rögzítette, hogy minden megajánlott terméknek szerepelnie kell a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság portáján szereplő hatályos árlistában. Az ajánlatkérő ajánlattételi határidőként
2016. szeptember 09. 10 óráját határozta meg, míg bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást jelölte meg.

Az ajánlatkérő a sokszorosító eszközöket a saját üzemeltetésében különböző minisztériumokban történő
használat céljából szerezte be, így a beszerzési igényt egyrészt az egyes minisztériumok műszaki igénye,
másrészt az ajánlatkérőnek a költséghatékony üzemeltetésre vonatkozó igénye határozta meg.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírás mellékletében az A3 legnagyobb papírméret nyomtatására
alkalmas 7 kategóriát írt körül a keretmegállapodásban szereplő termékek közül, az egyes műszaki
jellemzők meghatározásával. 3 fekete-fehér és 2 színes nyomtatásra alkalmas eszközt határozott meg,
melyekből 1-8 darabot kívánt beszerezni és mind a fekete-fehér, mind a színes eszközök egy-egy típusa
esetében írta elő a GBC 21 lyukas spirállyukasztás bővítési lehetőséggel rendelkező eszközt. 21 műszaki
tulajdonságot sorolt fel a táblázatban, melyeknek a megajánlott eszközöknek meg kellett felelni. Részajánlati
lehetőséget az ajánlatkérő nem biztosított.
A felperes a jogorvoslati kérelmében kifogásolta, hogy az ajánlatkérő nem biztosította a részajánlat tételének
lehetőségét, sérelmezte, hogy az ajánlatkérő által meghatározott műszaki leírásnak megfelelő ajánlat nem
tehető a keretmegállapodást kötött ajánlattevők által megajánlott eszközökből.
Az alperes a 2016. október 27. napján kelt D810/22/2016. számú határozatával a felperes jogorvoslati
kérelmét elutasította. A határozat indokolásában a Kbt. 1. §-ára, 2. § (4) bekezdésére, 46. § (3)
bekezdésére, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
( a továbbiakban: Korm. rend. ) 26. § (6) bekezdésére hivatkozással megállapította, hogy a törvény a
keretmegállapodásos eljárás 2. szakaszában a verseny újranyitásával lefolytatott eljárás tekintetében
nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy az ajánlatkérő köteles megvizsgálni a közbeszerzés egy részére
történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét. Rögzítette, hogy a felek által kötött keretmegállapodás 3.
számú melléklete azt a szabályt tartalmazza, hogy a közbeszerzési portál adatai alapján kell kiválasztani
az egyedi beszerzés szempontjai alapján megfelelőnek ítélt termékeket, szolgáltatásokat. Hangsúlyozta,
hogy a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet sem
írja elő a verseny újbóli megnyitása esetén a Kbt. 46. § (3) bekezdésének alkalmazását. Véleménye
szerint a részajánlattétel kizárása nem sérti sem a Kbt., sem a Korm. rendelet előírásait. Nem jogsértő
azért sem, mert az ajánlatkérő az általa üzemeltetni kívánt 25 multifunkcionális eszköz beszerzésével
az egységesítést kívánta elérni, így ésszerűtlen és költségesebb több szerződés keretében kezelni a
géppark üzemeltetését. Rögzítette, hogy a felperes nem tudta bizonyítani azon állítását, miszerint az
ajánlatkérő által meghatározott műszaki leírásnak megfelelő ajánlat nem tehető a keretmegállapodást kötött
ajánlattevők által megajánlott eszközökből. Ezzel szemben az ajánlatkérő igazolta, hogy több ajánlattevő,
illetve gyártó eszközei is megfelelnek az előírásnak. Az alapelvi sérelem körében hangsúlyozta, hogy
az eszközállomány egységesítésére, korszerűsítésére, amortizációs cseréjére való törekvés megfelel
a Kbt. alapelveinek is. A költséghatékony üzemeltetés éppen a közpénzekkel való felelős gazdálkodás
jellemzője. Megállapította, hogy ajánlatkérő a műszaki leírásban olyan műszaki jellemzőket határozott meg,
melyeknek a hatályos árlistában szereplő eszközökkel meg lehet felelni. Véleménye szerint az ajánlatkérő
által meghatározott beszerzési igényt az ajánlattevő nem vitathatja. Az ajánlatkérőnek ugyanis a törvény
keretei között szabadsága van, amellyel maga határozza meg a beszerzése tárgyát és annak műszaki
követelményeit. Hangsúlyozta, hogy a Kbt. nem általában a verseny korlátozását tiltja, hiszen valamely
műszaki paraméter meghatározásával az ajánlatkérő szükségszerűen kizár bizonyos ajánlattevőket
a versenyből. Az olyan előírás tilos, amely az ajánlattevő indokolatlan, akár hátrányos, akár előnyös
megkülönböztetését eredményezi. Az ajánlatkérőnek a keretmegállapodásos eljárásban kötött szerződések
alapján kialakult árlistában szereplő termékek köréhez képest kell szűkítenie a megajánlható műszaki
termékek körét a műszaki leírásban. Ennek a szűkítésnek a jogszerűségét azzal kell igazolnia, hogy a
vitatott előírások indokoltságát a beszerzési igénye alapján alátámasztja. A közbeszerzési műszaki leírás
nem zár ki indokolatlanul egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból és más módon sem
eredményezi indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket. Rögzítette, hogy az ajánlatkérő
lehetővé tette az egyenértékű termékek, valamint a kedvezőbb tulajdonságú termékek megajánlását is.
Tételesen vizsgálva a jogorvoslati kérelem kifogásait megállapította, hogy a műszaki leírás nem eredményez
indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetést.
A felperes keresetében az alperes határozatának hatályon kívül helyezését és az alperes új eljárásra
kötelezését kérte, perköltségben való marasztalása mellett.
Hivatkozott arra, hogy iratbetekintése során nem ismerhette meg a benyújtott ajánlatokat, pedig az ajánlatok
műszaki tartalmából egyértelműen meg lehetett volna állapítani, hogy igaz-e azon állítás, miszerint a
kiírásnak csak egyetlen ajánlattevő tud megfelelni. Véleménye szerint a műszaki tartalom meghatározása
és a részajánlattétel lehetőségének kizárása együttesen a versenyt is kizárta a közbeszerzési eljárásban.
Sérelmezte, hogy az ajánlatkérő nem igazolta azon vizsgálatát, melynek eredményeként megállapította,
hogy az elvárt minimális műszaki paraméterekkel rendelkező berendezések több gyártó, azaz több
ajánlattevő által megajánlhatóak. Hangsúlyozta az alperes álláspontjával szemben, hogy a Kbt. 46. § (3)
bekezdése a beszerzés vizsgálatát a részajánlattétel biztosítása szempontjából kötelezettségként írja elő és

amennyiben a beszerzés során a részajánlattételi lehetőség nem ésszerűtlen, akkor szintén kötelességként
írja elő annak biztosítását. Álláspontja szerint, amennyiben a bíróság bármely jogorvoslati kérelmi elemnek
helyt ad, az önmagában megvalósítja a Kbt. 1. §-ának, illetve 2. § (4) bekezdésének sérelmét.
Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását és a felperes perköltségben való marasztalását kérte,
fenntartva a határozatában foglalt jogi indokolást.
Az alperesi beavatkozó nyilatkozatában szintén a kereset elutasítását és a felperes perköltségben való
marasztalását kérte.
A felperes keresete nem alapos az alábbiak szerint:
Jelen jogvitában a törvényszéknek abban a kérdésben kellett állást foglalnia egyrészt, hogy jogsértő volte az ajánlatok megismerhetőségének hiánya az iratbetekintés során, másrészt, hogy jogszabálysértőe, hogy az ajánlatkérő nem igazolta azon megállapítását, hogy a minimális műszaki paraméterekkel
rendelkező berendezések több ajánlattevő által megajánlhatóak, továbbá, hogy a részajánlattétel
biztosításának vizsgálatát az ajánlatkérő elvégezte-e és a részajánlattétel lehetőségének kizárása, valamint
a műszaki leírás meghatározása együttesen váltott-e ki jogellenes versenykorlátozó hatást, valamint, hogy
bekövetkezett-e a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelvi sérelem.
A felperes jogorvoslati kérelmében a felhívás és a dokumentáció rendelkezéseit sérelmezte. A jogorvoslati
kérelem a közbeszerzési eljárásnak az ajánlatok benyújtását megelőző szakaszára vonatkozott. Tekintettel
arra, hogy a felperes az ajánlatkérő által elkészített dokumentumok jogszerűségét vitatta, így a benyújtott
ajánlatok tartalma e kérdés elbírálásánál nem bír jelentőséggel. A törvényszék álláspontja szerint a felperes
jogorvoslati joga nem sérült azáltal, hogy nem tekinthette meg az üzleti titokká nyilvánított ajánlatokat, mivel
jogorvoslati kérelme nem állt összefüggésben a benyújtott ajánlatok tartalmával. Helytállóan hivatkozott
az alperes arra, hogy éppen az eredményezett volna jogsértést, amennyiben az alperes a folyamatban
lévő, még le nem zárt közbeszerzési eljárásban lehetőséget biztosít a felperes számára a versenytársak
ajánlatának megtekintésére. Az ajánlatok tartalmától függetlenül lehetett és kellett állást foglalni a felhívás és
a dokumentáció jogszerűségéről.
Nem az ajánlatok tartalma dönt a felhívás jogszerűségéről, nem is azokra alapítva kell állást foglalni
abban a kérdésben, hogy a beszerezni kívánt eszközök műszaki paraméterei alapján tehető-e érvényes
ajánlat. Ehhez ugyanis a dokumentációban meghatározott feltételeket az árlistában szereplő termékekkel
kell összevetni. Ily módon tehát a felperes jogainak megóvásához az ajánlatok megismerése nem volt
szükséges, az alperes eljárása során nem korlátozta a felperest a jogorvoslati joga gyakorlásában.
A részajánlattétel lehetőségének biztosítása körében mindenek előtt arra mutat rá a törvényszék, hogy a
Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti keretmegállapodásos eljárás sajátossága, hogy a közbeszerzés
megvalósítására egy második szakaszban kerül sor, mégpedig a verseny újranyitásával vagy a Kbt. 110.
§ (5)-(7) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásával. Az első szakaszban az ajánlatkérő a keretmegállapodás
megkötése érdekében folytatja le az eljárást. Ennek során meghatározza a szerződés lényeges feltételeit.
Az ajánlatkérő a perbeli esetben az eljárást megindító felhívásban megjelölte többek között, hogy több
ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni nyomat előállító eszközök és hozzátartozó eredeti kiegészítők,
valamint a dokumentációban meghatározott kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére, továbbá újra- és
utángyártott kellékanyagokkal történő ellátásra négy részben, melynek során a részekre történő ajánlattételt
engedélyezte.
A felhívásban meghatározta, hogy részenként egy darab ellátási csomag szükséges, melyből a második
rész becsült értéke nettó 3 milliárd forint. Ez a rész az általános multifunkciós eszközök beszerzésére
vonatkozott. Az ajánlatkérő által megkötött keretmegállapodásnak tartalmaznia kellett a szerződés lényeges
feltételeit, melyeket az eljárás második szakaszában töltenek meg részletes tartalommal.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérő eltérhet a Kbt. 110. § (2) bekezdésében foglaltaktól. A
verseny újranyitása nem eredményezheti a már meghirdetett feltételek lényeges változását, így az első
szakasz eljárást megindító felhívása előírásainak a verseny újranyitását követően is irányadónak kell
lenniük. Ebből a törvényszék álláspontja szerint az következik, hogy a keretmegállapodásban meghatározott
részeket a verseny újranyitását követően tovább nem bonthatják és azokat nem is egyesíthetik. A
keretmegállapodást követően újabb részek megállapítására nincs törvényes lehetőség. A törvényszék
álláspontja szerint csak a keretmegállapodásban rögzített feltételek szerint írhatja ki az ajánlatkérő az
ajánlattételi felhívást. A Kbt. előírásai kógensek és a törvény erre vonatkozó rendelkezése hiányában
nincs lehetőség a keretmegállapodás megkötését követően újabb részteljesítési lehetőség biztosítására. A
konkrét esetben a keretmegállapodásos eljárás lényegi jellemzőjével, a két szakaszra bontás jogi jellegével
menne szembe, ha a keretmegállapodás megkötését követően az ajánlattevők azzal szembesülnének, hogy
újabb vagy más részeket írna elő az ajánlatkérő, mint ami a keretmegállapodás megkötését megelőzően
az eljárást megindító felhívásban megjelent. A felperes által hivatkozott verseny tisztasága a törvényszék
álláspontja szerint éppen azzal garantálható, hogy az ajánlatkérő nem változtathatja meg önkényesen
a keretmegállapodásos eljárások során az eljárást megindító felhívás feltételeit. A perbeli esetben a
keretmegállapodásos eljárás első szakaszában meghatározott részek lényeges feltételnek minősülnek.

A gazdasági szereplők a részek ismeretében döntöttek arról, hogy a keretmegállapodásos eljárásban
részt kívánnak-e venni, ajánlatot kívánnak-e tenni. Ha a verseny újranyitásakor az ajánlatkérő e részeket
megváltoztatná, az alappal kifogásolható lenne. Amennyiben ugyanis lehetősége lenne a második részben a
korábbitól eltérő lényeges feltételek meghatározására, akkor joggal mondhatná bármely gazdasági szereplő,
hogy ilyen feltételek mellett maga is részt vett volna a keretmegállapodásos eljárásban. Épp az eljárást
megindító felhívás lényegi feltételeinek rögzítése a biztosítéka a verseny tisztaságának, így amennyiben
az ajánlattételi felhívás a beszerzés tárgya és mennyisége vonatkozásában a keretmegállapodásos
eljárást megindító felhívás feltételeitől nem tér el, úgy az abban foglaltak érdemben nem kifogásolhatók.
Ezért alappal nem támadható, hogy az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében
nem biztosította a részekre történő ajánlattétel lehetőségét és nem kifogásolható az sem, amennyiben az
ajánlatkérő erre vonatkozó vizsgálatot nem folytatott.
A felperes által hivatkozott versenykorlátozó hatással összefüggésben kiemeli a törvényszék, hogy a
keretmegállapodásos eljárásban kötött szerződések alapján kialakult árlistában szereplő termékek köre
határozza meg, hogy az eljárás második részében az ajánlatkérő a műszaki leírásban a közbeszerzés
tárgyának milyen kötelezően teljesítendő műszaki paramétereit írja elő. Az ajánlatkérő kizárólag a hatályos
árlistában szereplő termékek köréből teljesítheti a beszerzési igényét. Emellett az ajánlatkérő lehetővé tette
az egyenértékű, valamint a kedvezőbb tulajdonságú termékek megajánlását is.
Helytállóan hivatkozott az alperes arra, hogy a Kbt. nem általában a verseny korlátozását tiltja, hiszen
valamely műszaki paraméter meghatározásával az ajánlatkérő szükségszerűen kizár bizonyos
ajánlattevőket a versenyből. A Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése értelmében az olyan előírás tilos,
amely az ajánlattevő indokolatlan, akár hátrányos, akár előnyös megkülönböztetését eredményezi. Ez
a rendelkezés sem eredményezheti azonban azt, hogy ne az ajánlatkérő határozza meg a beszerzése
tárgyát és annak műszaki követelményeit, hogy ne maga döntse el, melyek azok a műszaki követelmények,
amelyek leginkább megfelelnek a számára. A Kbt. és a Korm. rendelet helyes értelmezése szerint az
ajánlatkérőnek a saját tényeges szükségleteinek megfelelően kell - a törvény korlátai között - meghatároznia
a műszaki leírást. Az ajánlatkérőnek a hatályos árlistában szereplő termékek köréből kell teljesítenie
beszerzési igényét. A műszaki leírás jogszerűségét azzal igazolhatja, ha a feltételek indokoltságát a
beszerzési igénye alapján alátámasztja. A műszaki leírásnak a verseny tisztaságának alapelvét sértő volta
két egymással közvetlenül ok-okozati összefüggésben álló feltétel fennállása esetén állapítható meg. Az
egyik konjunktív feltétel, hogy indokolatlan az ajánlatkérő által a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban
meghatározott műszaki követelmények alkalmazása, a másik, hogy annak következményeként az
ajánlatkérő hátrányos vagy előnyös megkülönböztetést okoz egyes ajánlattevők vagy termékek számára,
vagy egyes ajánlattevőket, illetve árukat kizár a közbeszerzési eljárásból. Ha mindkét feltétel adott, akkor
valósul meg a jogellenes versenykorlátozás. Bármely műszaki paraméter meghatározásával az ajánlatkérő
szükségszerűen kizár ajánlattevőket a versenyből, hiszen a feltételt teljesíteni nem tudó piaci szereplők
nem tudnak érvényes ajánlatot tenni. A versenyt korlátozó vagy kizáró követelmény meghatározása akkor
nem sérti a Kbt. rendelkezését, ha annak alkalmazása indokolt. A műszaki leírásban rögzített ajánlatkérői
követelmények indokoltnak minősülnek, ha az ajánlatkérő feladatainak ellátásához azok szükségesek,
vagy a már működő rendszerekkel, berendezésekkel való kompatibilitást biztosítják. Az ajánlatkérő által
az ajánlattevőkkel szemben szabott feltétel akkor tekinthető indokolatlannak, ha az nem igazodik a valós
beszerzési igényhez, az az ajánlattevők helyzetét valós alap nélkül nehezíti meg és így a lehetséges
ajánlattevők számát szükségtelenül csökkenti. Amennyiben az ajánlatkérőnek a közbeszerzés tárgyával
kapcsolatos elvárásai, minőségi követelményei indokoltak, akkor helyesen határozta meg a műszaki
leírást, a jogellenes versenykorlátozás kérdése fel sem merülhet. Az alperes határozata indokolásában a
felperes kifogásait egyenként górcső alá véve részletesen kimunkálta, hogy a felperes által vitatott előírások
miért nem tekinthetők indokolatlan követelménynek. Az abban foglaltakkal a törvényszék egyetért, azt
megismételni nem kívánja. A felperes nem tudta bizonyítani, hogy az ajánlatkérő által meghatározott
műszaki leírásnak megfelelő ajánlat nem tehető a keretmegállapodást kötött ajánlattevők által megajánlott
eszközökből. Ennek ellentmond az is, hogy két ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot. A felperes adós
maradt az ellentmondás feloldásával.
A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználásának követelménye tekintetében helytállóan hivatkozott az
alperes arra, hogy az alapelvek megsértése önmagában is olyan jogsértést valósít meg, amellyel szemben
jogorvoslattal lehet élni a külön részletszabállyal nem rendezett kérdésekben. Kiemeli a törvényszék, hogy
az alapelvek olyan generálklauzulák, melyek érvényesülését a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában
tételes jogi rendelkezések biztosítják. Az alapelvi sérelem kimondására akkor is sor kerülhet, ha a tételes
jogszabályi rendelkezések sérelme ugyan nem állapítható meg, mégis a feltárt tényekből az alapelvek
félretételére lehet következtetni.
A felperes keresetében a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználásának alapelvi sérelmét az általa
megjelölt konkrét jogszabályhelyek megsértésére alapította. Nem jelölt meg azonban olyan további többlet
tényállási elemet, mely a részletszabályok megsértése hiányában az általa hivatkozott alapelv sérelmét

megalapozhatja. Az alapelv sérelmének bizonyítása a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény ( a
továbbiakban: Pp. ) 164. § (1) bekezdése alapján a felperest terheli. A
felperes által megjelölt konkrét jogszabálysértések nem nyertek bizonyítást, többlet tényállási elem
hiányában a törvényszék nem találta megállapíthatónak önállóan sem a Kbt. 2. § (4) bekezdésében
szabályozott alapelv megsértését. Nem találta megállapíthatónak azért sem, mert az ajánlatkérőnek az
eszközállomány egységesítésére, korszerűsítésére, költséghatékony üzemeltetésre való törekvése épp a
közpénzekkel való felelős gazdálkodást támasztja alá.
A fentiek alapján a törvényszék megállapította, hogy az alperes határozata a felperes által megjelölt okokból
nem jogszabálysértő, ezért a felperes keresetét a Pp. 339. § (1) bekezdése alkalmazásával elutasította.
A törvényszék a Pp. 78. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 83. § (1) bekezdése alapján kötelezte a
pervesztes felperest az alperes és az alperesi beavatkozó javára perköltség megfizetésére, mely jelen
esetben az alperes és az alperesi beavatkozó jogi képviseletével felmerült jogtanácsosi munkadíj arányos
részéből áll, melyet a törvényszék a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján állapított meg.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ( a továbbiakban: Itv. ) 62. § (1) bekezdés h.) pontjában
biztosított tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az Itv. 43. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezésnek megfelelő 30.000,- (azaz harmincezer) forint kereseti illetéket a pervesztes felperes köteles
az Itv. 59. § -a alapján az államnak megfizetni.
Az ítélet elleni fellebbezés lehetőségét a Kbt. 172. § (5) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2018. június 19.
dr. Serestyén Katalin s.k.
bíró
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Rendelkező rész
A Kúria
- a Kecskeméti Törvényszék 3.Kf.22.515/2016/7. számú ítéletét hatályában fenntartja;
- kötelezi az I. rendű felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. rendű alperesnek 60.000
(hatvanezer) forint, az alperesi beavatkozónak 40.000 (negyvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget;
- kötelezi továbbá az I. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra -3.700.000
(hárommillió-hétszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.
Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.
Indokolás
A felülvizsgálat alapjául szolgáló releváns tényállás
[1] A Nemzetgazdasági Minisztérium NFA-2013-KKV pályázati kódjellel kiadott munkahelyteremtő
beruházások támogatására vonatkozó pályázati felhívására az I. rendű felperes 2013. április 4-én
benyújtotta a pályázatát az építőipari tevékenységének bővítése céljából. A pályázati felhívás szerint a
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból származó támogatás 70%-os intenzitású.
[2] A felperes a pályázatában új tevékenységként jelölte meg a mélyépítési munkák végzését, alap- és
árokásást, földmunkákat, továbbá állványozásokat, térburkolásokat, csatornaépítéseket. Előadta, hogy
az új gépekkel földmunkákat (alapásások, tükörkiemelés, stb.), illetve térburkolási munkákat is el tud
végezni. A Nemzetgazdasági Miniszter a 2013. szeptember 28-án kelt NGM/1267-26.(2013.) számú
döntésével az I. rendű felperes részére új munkahelyek létrehozása céljából a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete terhére 81.000.000 forint keretösszegig vissza nem

térítendő támogatást állapított meg. A támogatás keretösszegének erejéig, annak finanszírozására, az
I. rendű felperes a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával 2013. október 17. napján
hatósági szerződést kötött, amely alapján a támogatás az I. rendű felperes telephelyén megvalósításra
kerülő „építőipari technológiai fejlesztés: rakodógépek, homlokzati állványrendszer beszerzése" beruházási
projektre volt fordítható a támogatási szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti tárgyi eszközök
beszerzésére.
[3] Az I. rendű felperes a támogatási szerződés 1. számú mellékletében felsorolt tárgyi eszközök
közül az S530H Bobcat rakodógépet hótolótalppal, raklapvillával 27.000.000 forint nettó áron a III. rendű
alperessel 2013. augusztus 29-én kötött adásvételi szerződéssel megvásárolta. Az I. rendű felperes a III.
rendű felperessel 2013. szeptember 19-én kötött szállítási szerződés alapján Manitou MRT 2150 + Privilege
típusú forgóvázas teleszkópos rakodógépet rendelt meg 63.799.527 forint nettó áron, amely géphez egy
JIB2 munkakosarat is rendelt 5.629.044 forint nettó áron. Miután a Manitou rakodógép forgalmi rendszámot
kapott, a szerződő felek adásvételi szerződés elnevezéssel újabb szerződést kötöttek 2013. november 12én.
[4] A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása tartalmazta, hogy a pályázó a támogatás
felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség
betartását, amennyiben a közbeszerzés a fejlesztését érinti. A támogatási szerződés 8. pontjában az I.
rendű felperes vállalta, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a hozzá kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint jár el.
[5] Az alperesi beavatkozó, mint hivatalbóli kezdeményező 2016. március 25-én jogorvoslati eljárás
lefolytatását kezdeményezte az I. rendű alperesnél arra hivatkozással, hogy az I. rendű felperes a
megvásárolt munkagépek tekintetében jogszerűtlenül mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
[6] Az I. rendű alperes 2016. március 29-én a jogorvoslati eljárást hivatalból megindította. A jogorvoslati
eljárás során az I. rendű felperes az I. rendű alperes iratmegküldési felhívására hivatkozva az ügyvezető
távollétére határidő hosszabbítást kért. A meghosszabbított határidőben sem küldte meg az I. rendű
felperes az iratokat teljes körűen, mert csak az iratok egy részét csatolta a 2016. április 15-én tartott
közbeszerzési tárgyaláson, amely csak az egyik munkagép beszerzésére vonatkozó iratokat tartalmazta, a
másik munkagépre vonatkozóan az iratokat csak 2016. április 19-én küldte meg az I. rendű alperes részére.
[7] Az I. rendű alperes a 2016. április 28-án kelt D.208/13/2016. számú határozatában megállapította,
hogy az I. rendű felperes megsértette a Kbt. 18.§ (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 5.§-át, ezért az I. rendű
felperessel szemben 2.000.000 forint pénzbírságot szabott ki. Határozatában rámutatott, hogy a Kbt. 6.§
(1) bekezdés g) pontja szerint a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában a jogszabályban
írt konjunktív feltételek fennálltak. A beszerzés értékének meghatározásánál arra a következtetésre jutott,
hogy a Kbt. 18.§ (2) bekezdése szerint a beszerzett gépek értékét egybe kellett számítani, mert hasonló
áruk beszerzésére került sor. Álláspontja szerint a hasonlóság vizsgálatának fő szempontja a beszerzendő
áruk műszaki-gazdasági funkcionális egysége. Az Európai Unió Bírósága értelmezése alapján kialakult
következetes joggyakorlat szerint ez azt jelenti, hogy a beszerzési tárgyak ugyanazon gazdasági és műszaki
funkciót töltik be.
A közbeszerzés eredményének gazdasági és műszaki rendeltetése tehát a fő szempont, ami meghatározza
azt, hogy a beszerzés tárgyainak becsült értékét, a közbeszerzési érték vonatkozásában egybe kell-e
számítani. Utalt a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2013. évi 141. szám; 2013. november
29.) azon rendelkezésére is, hogy hasonló áru alatt olyan termékeket kell érteni, amelyek azonos vagy
hasonló felhasználásra szolgálnak. Kifejtette az áruk hasonlóságának megítélése során az adott eset
más körülményeinek vizsgálata is elengedhetetlen, releváns lehet - így különösen - a beszerzési igény
tervezésének és az arról való döntésnek az egysége, az ajánlatkérő személye, a szerződés jogalapi és
tartalmi azonossága, hasonlósága, illetve a beszerzés időbelisége.
Mindebből következően az I. rendű alperes arra a megállapításra jutott, hogy a Bobcat rakodóval egyidejűleg
beszerzett, annak tartozékát képező, hótolótalp és rakvilla funkcionális egysége fennáll, e két tartozék
a rakodó rendeltetésszerű használatához szükséges, illetve azt elősegíti. A Manitou rakodógép és
munkakosár szintén funkcionális kapcsolatban áll, így ezek tekintetében is az egybeszámítási
kötelezettség fennáll. A két rakodógép vonatkozásában az I. rendű alperes a funkcionális egység
fennállását szintén megállapította, mert a gépek ugyanazon célból kerültek beszerzésre, a beszerzések
következtében az I. rendű felperesnek az építőipari tevékenysége bővült. A beszerzések időbeliségének
közelsége, valamint az ugyanazon támogatási jogviszonyon belül történő beszerzés figyelembevételével
a Döntőbizottság azt állapította meg, hogy a rakodógépek tekintetében is fennállt az egybeszámítási
kötelezettség, így az áruk hasonlóságát megállapítva, az egybeszámítási kötelezettség folytán vizsgálni
kellett a körbeszerzési értékhatárt is. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 68.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a Kbt. 10.§ (1) bekezdés a)
pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatárt (54.560.000 forintot) az
egybeszámítási kötelezettség alá eső közbeszerzési érték 96.428.571 forint értéke meghaladta és mivel a

Kbt. 6.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt feltételek fennállása folytán, a támogatás mértékének 70%-ára
tekintettel az I. rendű felperest a Kbt. szerint ajánlatkérőnek kellett tekinteni, és közbeszerzési eljárást kellett
volna lefolytatni a rakodógépek beszerzésére.
[8] Az I. rendű alperes a Kbt. 152.§ (4) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az (5) bekezdésre,
bírságot szabott ki az I. rendű felperessel szemben. Az I. rendű felperes terhére értékelte, hogy mivel a
közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg a jogsértés, ez súlyos jogsértésnek minősül.
Súlyosbító körülményként értékelte továbbá, hogy az I. rendű felperes nem volt együttműködő, az
iratanyagot nem határidőben küldte meg a hatóság részére. Enyhítő körülményként értékelte, hogy az I.
rendű felperessel szemben korábban közbeszerzési jogsértés nem került megállapításra és azt is, hogy az I.
rendű felperes csak a támogatási jogviszony keretében került a Kbt. alanyi hatálya alá. A bírság mértéknek
megállapításakor figyelembe vette, hogy a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás visszafizetésére
vonatkozó szankció kapcsolódhat.
Kereseti kérelmek és ellenkérelmek
[9] Az I. rendű felperes keresetet nyújtott be az I. rendű alperesi határozat bírósági felülvizsgálata iránt,
melyben vitatta az egybeszámítás jogszerűségét, állítva, hogy a rakodógépek különböző munkákra
alkalmasak, egymáshoz nem hasonlóak és egymást nem helyettesítik, mert eltérő funkcióra alkalmasak.
Vitatta, hogy a beszerzett eszközök egy technológiai láncolatba tartoznának, tartalmilag hasonlóak lennének,
vagy csak együttesen lennének képesek a funkciójukat betölteni, mert mindegyik gép más-más, egymástól
eltérő feladat végzésére alkalmas. A hasonlóság ezért a közvetlen felhasználási cél, funkció szem előtt
tartásával ítélhető meg. Álláspontja szerint nem tekinthető közös közvetlen felhasználási célnak egy tág
fogalom, maga az építési tevékenység vagy annak bővítése.
[10] Az I. rendű alperes ellenkérelmében az I. rendű felperes keresetének elutasítását kérte, a határozatában
foglaltakat fenntartva.
[11] A II. rendű felperes keresetében a 2013. augusztus 29-én, szeptember 19-én és november 12-én kötött
szerződések érvénytelenségének megállapítását és az eredeti állapot helyreállítását, másodlagosan az
érvénytelen szerződéseknek a megkötés időpontjára visszamenő hatállyal történő érvényessé nyilvánítását
és bírság kiszabását kérte a II. rendű alperessel, mint beszerzővel, és a III. rendű alperessel, mint szerződő
féllel szemben indított perben.
[12] A II. rendű alperes a II. rendű felperes keresetének elutasítását kérte.
[13] A III. rendű alperes ellenkérelmet nem terjesztett elő.
Az elsőfokú, egyesített perben hozott ítélet releváns része
[14] Az elsőfokú bíróság az I. rendű felperes keresetét részben, a közigazgatási határozatokkal kiszabott
bírság tekintetében alaposnak találta, a II. rendű felperes keresetét a szerződés érvénytelensége
tekintetében szintén megalapozottnak találta. Rámutatott, hogy a Manitou rakodógép beszerzési értéke
önmagában meghaladta az uniós közbeszerzési értékhatárt. A jogvita azonban az I. rendű felperes keresete
folytán abban volt, hogy a Manitou rakodógépet a Bobcat géppel együtt, egybeszámított értéken kell-e
figyelembe venni. Az I. rendű felperes e körben arra hivatkozott, hogy a Bobcat gép földmunkagépnek
minősül, míg a Manitou gép járószint feletti, magasban végezhető építési munkák elvégzésére alkalmas.
Az elsőfokú bíróság az I. rendű felperes érvelését nem fogadta el, rámutatott, hogy a két gép ugyanazon
gazdasági és műszaki funkciót tölti be, mindkettő rakodógép, és mindkét rakodógép beszerzése építőipari
tevékenység technológiai fejlesztése érdekében történt. A beszerzési igény tervezésének egysége, az arról
való döntés egységére és az időbeliségre figyelemmel a támogatásban megvalósuló céllal, az építőipari
technológiai fejlesztéssel összefüggésben az I. rendű alperes helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy
a gépek értékét egybe kell számítani, ezért a Kbt. 18.§ (2) bekezdésének megsértésére tett I. rendű alperesi
megállapítás helytálló.
[15] A bírság mérséklésére irányuló kereseti kérelem kapcsán az elsőfokú bíróság rámutatott, hogy
a felperesnek, mint jelentős beszerzést támogatásból lebonyolító jogi személynek kellő körültekintés
mellett kellett volna eljárnia és tájékozódnia arra vonatkozóan, hogy milyen jogszabályi kötelezettségek
terhelik. Ezért nem találta relevánsnak az I. rendű felperes bizonyítási indítványát, azt mellőzte, mert
rámutatott, hogy annak nincs jelentősége a törvényi kötelezettséget illetően, hogy a támogató szervezet
részéről az I. rendű felperes kapott-e és milyen tájékoztatást a törvényi kötelezettségeire nézve. Az
elsőfokú bíróság egyetértett az I. rendű felperessel abban, hogy az I. rendű alperes határozatában
hivatkozott súlyosbító körülmények nem értékelhetők az I. rendű felperes terhére, ugyanis kétszeres
értékelést jelent hogy azt a tényt, amely a bírság kiszabásának előfeltétele - azaz, hogy a jogsértés a
közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg egyúttal bírságkiszabási mérlegelési szempontként
is értékelik. Az együttműködési kötelezettség hiánya iratcsatolási késedelemmel valósult meg, azonban
az iratcsatolási késedelem és az együttműködés hiánya az elsőfokú bíróság szerint nem ugyanolyan
megítélésű jogkérdések. Nem értett egyet az I. rendű alperessel az elsőfokú bíróság abban, hogy az I.
rendű felperesnek, mint jogi személynek az ügyvezető távolléte alatt is biztosítania kell a működést, ebből
következően meghatalmazott útján kellett volna gondoskodnia az iratok benyújtásáról. Álláspontja szerint

a támogatási szerződés megkötése, a gépek beszerzésére kötött szerződések kezelése olyan rendkívüli
feladat, amely az ügyvezető személyéhez köthető, és amely vonatkozásában, minthogy nem volt előre
látható az I. rendű alperes felhívása, az I. rendű felperes mulasztása nem állapítható meg. Mindezen az
I. rendű felperes terhére értékelt körülményeket figyelmen kívül hagyva és az I. rendű felperes javára
értékelve a beszerzés célját, a munkahelyteremtést, az elsőfokú bíróság a bírság összegét 500.000 forintra
mérsékelte.
[16] Az elsőfokú bíróság mindezekre tekintettel az I. rendű alperes határozatát a pénzbírság mértékét
illetően megváltoztatta és az I. rendű felperest 500.000 forint pénzbírság megfizetésére kötelezte, ezt
meghaladóan az I. rendű felperes keresetét elutasította.
[17] Az elsőfokú bíróság a szerződés érvénytelensége tárgyában indított kereset vonatkozásában azt
állapította meg, hogy a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése miatt a Kbt. 164.§ (4)
bekezdése alkalmazásával az érvénytelenség megállapítható, ugyanakkor a Kbt. 127.§ (2) bekezdése
alapján a szerződés nem minősül semmisnek, mert a b) pont szerint kiemelkedően fontos közérdek
fűződött annak teljesítéséhez. A kiemelkedően fontos közérdek vonatkozásában a felek egyezően
előadást tettek, ezért a bíróság a szerződések visszamenőleges hatályú érvényessé nyilvánításának
lehetőségével élt, figyelembe véve, hogy a szerződések megkötésére munkahelyteremtés céljából került
sor, azok teljesedésbe mentek. Értékelte azt a körülményt is, hogy a létrehozott munkahelyeket célszerű
megtartani, továbbá azt is, hogy a kis- és középvállalkozások szerepének erősítése nemzetgazdasági
érdek, erre tekintettel a 2013. augusztus 29. napján létrejött szerződést részben, a Bobcat rakodógép
és az ahhoz tartozó tartozékok adásvételére vonatkozó része tekintetében, míg a 2013. szeptember 19.
napján kötött szerződést teljes egészében a szerződések megkötésének időpontjára visszamenőleges
hatállyal érvényessé nyilvánította. Rámutatott továbbá, hogy a 2013. november 12-én kötött szerződés
csak a gépjármű átírás formai követelményeinek teljesítése végett került megkötésre, az adásvétel már
a 2013. szeptember 19-én kötött szállítási szerződéssel megvalósult, így ennek a szerződésnek az
érvényessé nyilvánításáról külön nem kellett rendelkezni. A szerződések érvényessé nyilvánításának
jogkövetkezményeként az elsőfokú bíróság az eset összes körülményeit mérlegelve 5.000.000 forint
összegű bírság kiszabását látta indokoltnak a Kbt. 164.§ (5) bekezdése alapján.
[18] Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság a II. rendű alperes, mint megrendelő és a III. rendű
alperes, mint előadó között 2013. augusztus 29-én létrejött szerződést a Bobcat rakodógép és tartozékai
tekintetében, a 2013. szeptember 19. napján létrejött szerződést a Manitou munkagép és tartozéka
tekintetében azok megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánította és az I.
rendű felperest 5.000.000 forint pénzbírság megfizetésére kötelezte.
Fellebbezések és ellenkérelmek
[19] Az elsőfokú ítélet ellen az I. rendű alperes fellebbezést nyújtott be és az I. rendű felperes keresetének
teljes egészében történő elutasítását kérte. Fellebbezésében a közbeszerzési jogsértés miatt kiszabott
bírság mérséklését vitatta. Álláspontja szerint a bírság tekintetében a bíróság nem mérlegelhette volna felül
a határozatot. A bíróság a felülmérlegelés során figyelembe vett szempontokat tévesen mellőzte. A bíróság
olyan szempontot is az I. rendű felperes javára értékelt, amely nem volt a határozat része. Az elsőfokú
bíróság újabb érveket, indokokat e körben nem hozhat fel, mert ezzel túllépné, illetve átvenné az alperes
jogkörét.
[20] Az I. rendű felperes fellebbezésében az elsőfokú ítéletnek a közbeszerzési jogsértés miatt kiszabott
és mérsékelt bírság további mérséklését kérte, valamint a szerződés érvénytelensége tárgyában a kereseti
kérelem elutasítását, illetve az e körben kiszabott pénzbírság 300.000 forintra történő mérséklését kérte.
Fellebbezése indokolása szerint az egybeszámításra vonatkozó döntés nem megalapozott. Sérelmezte
továbbá a bizonyítási indítványa mellőzését. A közbeszerzési jogsértés miatt kiszabott bírság mértékét is
túlzottnak tartotta, mert az elsőfokú bíróság törvénysértően tulajdonított jelentőséget annak, hogy ugyanattól
az eladótól szerezte be a rakodógépeket. Álláspontja szerint ennek a szempontnak az értékelésére nem
kerülhet sor, mert ennek nem volt befolyásoló szerepe az árubeszerzésben.
[21] Az érvénytelenség jogkövetkezményeként kiszabott 5.000.000 forint bírság mérséklését arra
hivatkozással kérte, hogy az eset összes körülménye nem került figyelembevételre. Állította, hogy ez
a bírság - összehasonlítva a közbeszerzési jogsértés miatt az I. rendű alperesi határozatban kiszabott
bírságösszeggel - súlyosan méltánytalan, annak tízszeres összege. Utalt arra, hogy kellő körültekintéssel járt
el, ennek ellenkezőjét alaptalanul állapították meg,
mert nem hívták fel a figyelmét arra, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Ilyen magas összegű
bírság ellehetetlenítené a közérdek további teljesülését és a további működését is veszélyeztetné.
[22] Az alperesi beavatkozó fellebbezési ellenkérelmében az I. rendű felperes fellebbezésének elutasítását
kérte. Hivatkozott arra, hogy e körben a fellebbezés előterjesztése kizárt.
[23] Az I. rendű alperes az I. rendű felperes fellebbezésének elutasítását kérte a Kbt. 160.§ (5) bekezdésére
hivatkozással, mert a fellebbezés tárgyát kizárólag a bírság mértéke képezheti.
[24] A III. rendű alperes nyilatkozatot, észrevételt nem tett. A másodfokú ítélet

[25] A másodfokú bíróság az I. rendű felperes fellebbezését alaptalannak, a I. rendű alperes fellebbezését
megalapozottnak találta.
[26] A fellebbezési ellenkérelmekben foglalt eljárási kifogás kapcsán rámutatott, hogy a Kbt. 160.§
(5) bekezdése alapján a fellebbezés benyújtása nem kizárt, a közbeszerzési hatóság határozatának
megváltoztatása folytán a fellebbezés előterjeszthető volt, és mivel a rendelkezések azonos jogalapból
eredtek, azonos anyagi joghoz kapcsolódtak, nem választható szét a bírság és az egyéb rendelkezés
felülvizsgálata, mert a közbeszerzési jogsértés jogkövetkezménye a kiszabott bírság jogszerű volta.
Mindebből következően érdemben vizsgálható volt az I. rendű felperes fellebbezésében kifogásolt
egybeszámítás kötelezettsége is.
[27] Az I. rendű felperes fellebbezése kapcsán rámutatott, hogy további bizonyítási eljárás lefolytatása
nem volt szükséges, ezért az I. rendű felperes által indítványozott tanúbizonyítás lefolytatása sem volt
indokolt, a bizonyítási indítvány elutasítására jogszerűen került sor. A másodfokú bíróság kifejtette, hogy
a beszerzett munkagépek olyan hasonló áruknak minősültek, amelyeket a beszerzés szempontjából
azok részekre bontása nélkül együttesen kellett számításba venni, és ennek alapján a közbeszerzési
értékhatár figyelembevételével a beszerzést a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozónak kellett tekinteni.
A munkagépek műszaki funkcionális egysége, illetve a beszerzés időbeli egysége folytán egyaránt
indokolt volt, hogy az árubeszerzések értékét egybeszámítással a Kbt. 18.§ (2) bekezdése szerint vegyék
figyelembe. Az I. rendű felperes - hangsúlyozta a másodfokú bíróság -, a támogatási szerződésben
különböző munkafolyamatok elvégzésére alkalmas munkagépek beszerzésére kötött szerződést.
A másodfokú bíróság szerint azonban nem annak volt jelentősége, hogy a munkagépek egy építési
technológiai folyamaton belül eltérő munkafolyamatok elvégzésére alkalmasak, hanem annak a ténynek
volt relevanciája, hogy a munkagépek beszerzésére egy építkezés folyamatában, az építőipari tevékenység
kiszélesítése, bővítése lehetővé tétele érdekében, az építőipari beruházás komplex lebonyolításának és
műszaki feltételeinek megteremtése érdekében, a foglalkoztatás bővítésével, új munkahelyek teremtésével
megvalósuló fejlesztés keretében került sor, és mindezek együttesen a beszerzések funkcionális egységét
megalapozták. Mindezekre tekintettel helytállóan került megállapításra az, hogy az árubeszerzésekre a
közbeszerzési eljárás lefolytatása nem lett volna mellőzhető.
[28] Az I. rendű felperesnek azt a hivatkozását, hogy a támogatási szerződés megkötése előtt milyen
tartalmú tájékoztatást kapott, milyen jogi ismeretekkel rendelkezett nem találta jelentőséggel bíró
körülménynek arra tekintettel, hogy az I. rendű felperes a hatósági szerződésben kifejezetten vállalta, hogy
a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezése szerint jár el. Erre külön felhívta a támogató is az I. rendű
felperes figyelmét a hatósági
szerződés 8. pontjában, V.2. pontjában és a hatósági szerződés mellékletében is. Ugyanezeket a
felhívásokat tartalmazta az a pályázati felhívás is, amelyre az I. rendű felperes pályázatot nyújtott be.
[29] A másodfokú bíróság mindezekre figyelemmel azt állapította meg, hogy az I. rendű alperes jogszerűen
jutott arra a következtetésre, hogy az I. rendű felperes megsértette a Kbt. 18.§ (2) bekezdését, és erre
tekintettel a Kbt. 5.§-át. A jogsértés jogkövetkezményeként a bírság kiszabásáról is kötelezően dönteni
kellett a Kbt. 152.§ (4) bekezdés a) pontja alapján, amelynek mértékénél a mérlegelési szempontokat
az (5) bekezdés határozta meg. A másodfokú bíróság a Kúria 2/2015. KMK véleményében foglaltakra
is figyelemmel azt állapította meg, hogy az I. rendű alperes a határozatában rögzítette a súlyosbító és
enyhítő körülményeket, azok iratellenes volta vagy jogszerűtlen mérlegelése nem volt megállapítható,
ezért a másodfokú bíróság a bírság felülmérlegelésére nem látott lehetőséget. Osztotta az I. rendű alperes
fellebbezési ellenkérelmében foglaltakat, hogy nem jelent kétszeres értékelést az, hogy a jogsértés, azaz
közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése értékelésre került, ez csak a jogsértés súlyának figyelembevételét
jelentette, ezért az nem volt kifogásolható. Az I. rendű alperes nem együttműködési kötelezettség
megsértését rótta az I. rendű felperes terhére, hanem az együttműködési kötelezettségen belül az iratküldés
késedelmes voltát értékelte az I. rendű felperes terhére, amely késedelem az eljárás iratanyaga alapján
tényszerűen megállapítható volt. Az elsőfokú bíróság ezért tévesen mellőzte az értékelésből az ügyvezető
távollétével kapcsolatos késedelmet, mert tévesen ítélte meg azt, hogy az ügyvezető külföldi tartózkodása
idején mi várható el a gazdasági társaságtól. Az iratoknak a megküldése nem az ügyvezető személyéhez
köthető feladat, mert az iratmegőrzés nem az ügyvezető feladata, és iratmegküldés kötelezettségének
teljesítése sem haladja meg a gazdasági társaság normális működésének kereteit, ezért az egy jogi
személytől joggal elvárható, emiatt az iratmegküldés késedelmes volta az I. rendű felperes terhére
értékelhető volt. A másodfokú bíróság nem találta indokoltnak továbbá az I. rendű felperes javára enyhítő
körülményként értékelni azt, hogy a beszerzések célja munkahelyteremtés volt, mert már önmagában a
pályázati felhívás is munkahelyteremtő beruházások támogatására irányult, a beszerzéstől függetlenül a
támogatás felhasználásnak alapvető pályázati feltétele volt, és az elkövetett jogsértéssel ez semmilyen
okozati összefüggésben nem állt. Mindebből következően a másodfokú bíróság arra a következtetésre jutott,
hogy a kiszabott bírság mérséklésére nem volt törvényes indok.

[30] Az I. rendű felperes további fellebbezési kérelmét vizsgálva rámutatott, hogy az I. rendű felperes a
szerződés érvénytelensége körében arra hivatkozva kérte a kiszabott 5.000.000 forint bírság 300.000
forintra történő mérséklését, mert a közbeszerzési jogsértéshez kapcsolódóan kiszabott bírsághoz képest
aránytalannak tartotta a bíróság által kiszabott bírságot. Kifejtette a másodfokú bíróság, hogy mindkét
érvénytelen szerződés esetében azonos jogkövetkezmény alkalmazására került sor, és a közérdekre
tekintettel a szerződések érvényessé nyilvánítása folytán a bírság kiszabása kötelező volt a Kbt. 164.§ (5)
bekezdése értelmében. A bírság összege tekintetében az elsőfokú bíróság helytállóan vette figyelembe,
hogy a beruházás jelentős összegű támogatás igénybevételével valósult meg, továbbá az I. rendű felperes
nem járt el kellő körültekintéssel, jogszerűtlenül mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását, holott erre
figyelmét már a támogatási szerződés is újból felhívta, illetve a közbeszerzési eljárás azért sem lett volna
mellőzhető, mert a Manitou rakodógép beszerzési értéke már önmagában is meghaladta a közbeszerzési
értékhatárt. A támogatás felhasználásának átláthatósága csorbát szenvedett, a beszerzés gazdaságossága
nem volt ellenőrizhető, mint ahogyan nem volt biztosított a támogatás felhasználásának optimális módja
sem, amely a törvény céljával ellentétes. Az I. rendű felperes javára került értékelésre az, hogy jóhiszeműen
járt el, a közbeszerzés tekintetében gyakorlattal nem rendelkezett.
Mindezeknek a körülményeknek a mérlegelésével megállapított 5.000.000 forintösszegű pénzbírság a
másodfokú bíróság megítélése szerint a kiszabható bírságmérték alsó határához esik közel, ezért annak
kiszabása mivel a szempontokról az elsőfokú ítélet számot adott, nem tekinthető sem iratellenesnek,
sem okszerűtlennek. Rámutatott a másodfokú bíróság, hogy ezt a bírságot nem a közbeszerzési
határozatban kiszabott bírság mértékéhez kell viszonyítani, mert a két bírság jogalapja és a mértékének
meghatározásánál irányadó körülmények nem azonos jogszabályi környezeten alapulnak, eltérő
jogintézmények.
[31] Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, az I.
rendű felperesnek az I. rendű alperes határozata megváltoztatására irányuló keresetét teljes egészében
elutasította, ennek megfelelően rendelkezett a kereseti illeték összegének felemeléséről, az állam által viselt
illetékfizetés mellőzéséről. Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem
[32] A jogerős ítélet ellen az I. rendű felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyben elsődlegesen
kérte a 2013. augusztus 29-én kötött szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt a II. rendű felperes
részéről előterjesztett kereset elutasítását, ezt meghaladóan az első- és másodfokú ítélet hatályon kívül
helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára történő utasítását azzal, hogy az
elsőfokú bíróság folytasson le tanúbizonyítást a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
közrehatása figyelembevételére. Állította, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
a hatósági szerződés megkötésekor tudott a rakodógépek beszerzéséről, mert az árubeszerzéseket
követően került megkötésre a támogatási szerződés. így tudott a Munkaügyi Központ arról is, hogy nem
történt közbeszerzés, mégis megkötötte a támogatási szerződést. Az elsőfokú bíróság a tanúbizonyítást
arra hivatkozással mellőzte, hogy a közbeszerzési törvény egyértelmű kötelezettséget ró a beszerzőre.
Ezzel kapcsolatban arra hivatkozott, hogy a hatósági szerződés blankettaszerződés volt, nem tartalmazott
a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan konkrét előírásokat, továbbá tartalmazott egymásnak
ellentmondó, illetve egymást kizáró előírásokat, amely szerződési szövegen a szerződés blanketta jellegéből
fakadóan nem lehetett módosítani. Voltak olyan kikötések is, amelyek nem voltak az I. rendű felperesre
alkalmazhatóak. Nem történt meg a közbeszerzésre vonatkozó ellentétes szerződéses rendelkezéseknek
az egyedi megtárgyalása, melyre alapítottan az I. rendű alperes később jogkövetkezményeket alkalmazott.
Ezért különös súllyal esik latba - álláspontja szerint - a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának a felelőssége, az, hogy a közbeszerzési törvény megsértésével kötötte meg a hatósági
szerződést. Nem vitatta, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége jogszabályi
rendelkezésből ered, de - állította - a szerződő felek magatartása lényeges körülmény a bírság mértékének
megállapítása szempontjából. Ezt a körülményt egyik bíróság, de az alperes sem vette figyelembe a bírság
mértékének meghatározásakor. Az elsőfokú bíróság a bizonyítási indítvány mellőzésének indokát nem adta
meg, ezzel megsértette a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 221 .§ (1)
bekezdését. A másodfokú bíróság pedig a fellebbezésben foglaltak ellenére nem döntött erről a fellebbezési
kérelemről, megsértve ezzel a Pp. 253.§ (3) bekezdését.
[33] Előadta, hogy a bírság kiszabására a Kbt. 152.§ (5) bekezdése értelmében az eset összes
körülményeinek figyelembevételével kerülhet sor, azonban nem értékelték e körben a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának a magatartását. Állította, hogy a Munkaügyi Központ a Polgári
Törvénykönyvről szóló, korábban hatályban volt és még alkalmazandó 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 4.§ (1) bekezdésébe, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 1.§ (1) bekezdésébe ütköző jogellenes magatartást tanúsított, közrehatása a
közbeszerzési törvénysértésben nyilvánvaló. Kérdéses - vetette fel az I. rendű felperes -, hogy külön perben

érvényesíthető-e a Munkaügyi Központtal szemben kártérítési igény vagy a közrehatását ebben a perben
kell értékelni. Álláspontja szerint a Munkaügyi Központ közrehatását ebben a perben kell figyelembe venni
és az eset összes körülménye között értékelni. A közbeszerzési törvény rendelkezéseinek alkalmazása
kizárólag azért merülhetett fel, mert a gépek beszerzése támogatásból történt, erre tekintettel minősítették
az I. rendű felperest ajánlatkérőnek a Kbt. 6.§ (1) bekezdésének g) pontjára hivatkozással. A hatósági
szerződés megkötésének előfeltétele volt a közbeszerzési törvény alkalmazhatósága, ezért álláspontja
szerint a tanúmeghallgatásra szükség lett volna, annak mellőzése jogsértő volt. Az elsőfokú bíróság a
bizonyítási eljárást nem teljes körűen folytatta le, megsértve ezzel a Pp. 163.§ (1) bekezdését, a tényállást
pedig hiányosan és iratellenesen állapította meg a Pp. 206. § (1) bekezdésébe, 221.§ (1) bekezdésébe
ütközően.
[34] Másodlagosan kérte a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a jogalap tekintetében annak
megállapítását, hogy az I. rendű felperest kizárólag a Manitou gép és tartozékai tekintetében terhelte
közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége. A Bobcat és tartozékai vonatkozásában a szerződés
érvénytelenségének megállapítása iránt a II. rendű felperes által előterjesztett kereset alaptalan, ezért annak
elutasítását, és a bírság mértékének megállapítása során az I. rendű alperes által kiszabott bírság 300.000
forintra történő leszállítását, az elsőfokú bíróság által kiszabott bírság mértékének 300.000 forintra való
leszállítását kérte.
[35] Álláspontja szerint a Kbt. 18.§ (2) bekezdésébe ütközően állapították meg a két beszerzett rakodógép
egybeszámíthatóságát a közbeszerzési érték szempontjából. A Közbeszerzési Hatóság által kiadott
útmutató szerint a „hasonló" kifejezés a közvetlen felhasználási cél alapján ítélhető meg. A bíróságok
- jogsértően - az egybeszámításra megállapított szempontrendszer alkalmazását a támogatás céljára
tekintettel állapították meg. A másodfokú bíróság okszerűtlenül jutott arra a következtetésre, hogy súlyosbító
körülményként értékelhető az, ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg. E
körben az elsőfokú bíróság álláspontját tartotta helyesnek, azaz azt, hogy ez a kétszeres értékelés tilalmába
ütközik. Hangsúlyozta, hogy jóhiszeműen járt el, a mulasztása nem szándékos volt, ezért súlyosbító
körülményként nem értékelhető terhére a közbeszerzési eljárás mellőzése. A másodfokú bíróság tévesen
ítélte meg az iratküldés késedelmét is az együttműködés hiányaként. Életszerű az elsőfokú bíróságnak az
a megállapítása, hogy az együttműködés hiánya és az iratcsatolási késedelem nem azonos körülmények,
mert az I. rendű felperes együttműködési készsége fennállt. Az alkalmazott nem hagyta megválaszolatlanul
az I. rendű alperes iratbenyújtás iránti megkeresését, tájékoztatta a hatóságot az ügyvezető távollétéről, és
az ügyvezető visszaérkezését követően intézkedett a szükséges iratok megküldése iránt. Mivel a határidő
elmulasztásához külön szankció kapcsolódik, nem lehet azt a bírság kiszabásánál szempontként értékelni.
Nem került értékelésre az, hogy az I. rendű alperes is közrehatott az iratmegküldés késedelmében, mert
rossz email-címre küldte meg a felhívását. A jogorvoslati eljárás időszakában ügyvezetőváltás volt, az új
képviselő személyének bejegyzése a Közbeszerzési Döntőbizottság által tartott tárgyalási napon került
közzétételre, ezért az I. rendű felperes meghatalmazással gondoskodott az eljárásban való részvételéről.
Okszerűtlen mérlegeléssel bírálta felül a másodfokú bíróság azt a döntést, amellyel az elsőfokú bíróság az I.
rendű felperes javára értékelte a munkahelyteremtés célját. A másodfokú bíróságnak az indoka az volt, hogy
a támogatásnak eleve ez volt a célja, azonban nem minden támogatás irányul munkahelyteremtésre. Mivel
ez közérdeknek tekinthető, indokolt volt azt az I. rendű felperes javára értékelni.
[36] Sérelmezte a Kbt. 163.§ (2) bekezdése alapján kiszabott bírság összegét is, amely a szerződéses érték
legfeljebb 15%-a lehet. Nem vitatta, hogy egy jogsértő magatartásnak az eltérő felelősségi rendszerekben
eltérő következménye lehet, de ennek jogpolitikai indoka -álláspontja szerint - csak az lehet, hogy
ugyanannak a magatartásnak az eltérő felelősségi rendszerekben történő szankcionálásának más a célja.
A Kbt. 164.§ (4) bekezdése alapján az (5) bekezdésre tekintettel az eset összes körülményét vizsgálva
szabható ki bírság a szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményeként, ha a szerződés érvényessé
nyilvánítására kerül sor. A közigazgatási hatósági eljárásban már sor került bírság kiszabására, a bírság
mérséklésére irányadó jogszabályi rendelkezések pedig megegyeznek, ezért indokolatlan különböző
mértékű bírságok kiszabása és az, hogy az egyik bírság a másik bírságnak többszöröse legyen, ezért kérte
mindkét bírság azonos összegre történő leszállítását.
[37] Az I. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte. Utalt
arra, hogy a támogató által nyújtott tájékoztatás vagy annak elmaradása és a közbeszerzési jogsértés
elkövetése között kapcsolat nincs, ezért jogszerűen került sor a felperesi bizonyítási indítvány mellőzésére.
Azt, hogy ezt a körülményt a bírság kiszabásánál kellett volna értékelni, olyan hivatkozás, amely a per
jelenlegi szakaszában már nem vehető figyelembe. A támogató szervnek egyébként nem feladata, hogy
közbeszerzési jogi tanácsadást nyújtson.
[38] Az alperesi beavatkozó felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte.
[39] A III. rendű alperes felülvizsgálati ellenkérelmet nem terjesztett elő. A II. rendű felperes, a II. rendű
alperes nyilatkozatot nem tett.
A Kúria döntése és jogi indokai

[40] Az I. rendű felperes felülvizsgálati kérelme alaptalan.
[41] A Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 272.§ (2) bekezdése és 275.§ (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati
kérelem keretei között, az abban konkrétan megjelölt jogszabálysértések körében vizsgálta felül.
[42] A Kúria elsőként a Kbt. 18.§ (2) bekezdésének megsértését, mint felülvizsgálati hivatkozást vizsgálta.
A Kúria rámutat, hogy az I. rendű felperes által a felülvizsgálati kérelmében hivatkozott két európai bírósági
ítéletet a Közbeszerzési Hatóság is figyelembe vette az útmutatójában. A Közbeszerzési Hatóság az
Útmutatóban rámutatott, hogy az Európai Unió Bírósága ítéleteiben funkcionálisan közelíti meg, mit kell
egy közbeszerzés alatt érteni. A funkcionális megközelítés azt jelenti, hogy a bíróság egy, az irányelvek
célját érvényre juttató tartalmi szempontrendszer alapján ítéli meg az egy beszerzés fennállását, függetlenül
attól, hogy azt pl. államháztartási okok miatt az ajánlatkérő több szerződésként kötötte meg. Műszakigazdasági funkcionális egység címszó alatt kifejtésre került, hogy az Európai Unió Bírósága a C-16/98.
számú ítéletében kimondta: az egy építési beruházás fennállásának megítélésekor a gazdasági és műszaki
funkció egysége a döntő szempont. Azt kell vizsgálni, hogy a külön szerződésekben foglalt építési munkák
együtt egy funkciót töltenek-e be, mind műszaki, mind gazdasági értelemben. A közbeszerzés tervezésekor
az építési munkák eredményének gazdasági és műszaki rendeltetése, funkciója a kiindulópont, és attól
függően kell megítélni, hogy egy szerződéssel, vagy több szerződéssel valósíthatóak-e meg a beruházások.
Az Európai Unió Bírósága a C-574/10. számú ítélete alapján a beszerzés egységének megítéléséhez az
építési beruházások kapcsán alkalmazott műszaki-gazdasági funkcionális egység irányadó szempontja
más beszerzési tárgyak esetében is mérvadó. Lényeges, hogy mindig az adott eset egyedi körülményeinek
megfelelően kell megítélni az egy közbeszerzés fennállását. A műszaki-gazdasági funkció egysége, mint fő
szempont mellett más körülmények is lehetnek, amelyek az adott esetben az egy közbeszerzés fennállását
támasztják alá, ilyen lehet különösen az egységes tervezés és döntés, ugyanazon ajánlatkérő személye,
azonos jogalap és azonos feltételek a szerződés megkötésekor, továbbá az időbeli összefüggés is nagyon
fontos tényező, amely azonban nem feltétlenül jelent teljes egyidejűséget. Árubeszerzések esetében az
áruk hasonlósága fontos szempont az egy közbeszerzés meghatározásához. A „hasonló" kifejezés a
közvetlen felhasználási cél, a funkció szem előtt tartásával ítélhető meg. A hasonlóság sok esetben kifejezi
a funkcionális egységet is. Adott esetben fennállhatnak azonban olyan objektív körülmények, amelyek
a hasonló áruk esetében megalapozzák a beszerzések önállóságát, pl. egy meghatározott külön célhoz
kötötten és eltérő feltételek mellett kerül sor egyes áruk beszerzésére. Hasonló áruk alatt olyan termékeket
kell érteni, amelyek azonos vagy hasonló felhasználásra szolgálnak.
[43] Az EUB döntések és az útmutató alapján is megállapítható, hogy mind az I. rendű alperes, mind az eljárt
bíróságok helytállóan állapították meg, hogy a közvetlen felhasználási cél, az árubeszerzések egyidejűsége,
a műszaki-gazdasági funkcionális egység, az áruk hasonlósága mind olyan szempontok, amelyek az
árubeszerzés egybeszámítását, a Kbt. 18.§ (2) bekezdése alkalmazását támasztják alá. Helytállóan mutatott
rá az elsőfokú bíróság - és ezt a másodfokú bíróság helytállóan tartotta megalapozottnak hogy nem annak
van jelentősége, hogy a két rakodógép konkrétan milyen munkavégzés elvégzésére alkalmas, hanem
annak, hogy mindkét gép ugyanazt a gazdasági és műszaki funkciót tölti be, az építőipari tevékenység
technológiai fejlesztését szolgálja. Az I. rendű felperes a megrendeléseit ugyanattól az eladótól szerezte
be, a beszerzési igény tervezésének egysége és időbeli közelsége fennállt, szorosan összefüggött a
támogatásban megvalósítani kívánt céllal, az építőipari technológiai fejlesztéssel,
ezért a beszerzett munkagépeket közvetlen felhasználási céljuk szerint nem lehet szétválasztani. Mindebből
következően az egybeszámíthatóság fennállt, az I. rendű felperes megalapozatlanul hivatkozott arra, hogy
a Bobcat gép vonatkozásában a közbeszerzési eljárás mellőzése törvénysértően került megállapításra,
melyből következően a Bobcat gépre vonatkozóan a szerződés érvénytelensége is megállapítható volt a
Kbt 127.§ (1) bekezdés a) pontja alapján. A közbeszerzési jogsértés miatt alkalmazott szankció tekintetében
a Kbt. 152.§ (4) bekezdés a) pontja kógens előírása szerint kellett kötelezően bírságot kiszabni, amelynek
mértékénél a 152.§ (5) bekezdése volt irányadó, amely az eset összes körülménye figyelembevételét
írja elő. E körben alaptalanul hivatkozott az I. rendű felperes arra, hogy a közbeszerzési eljárás jogtalan
mellőzésével megvalósuló jogsértést, mint tényt nem lehet a bírság kiszabásánál a terhére értékelni, mert ez
a kétszeres értékelés tilalmát jelentené.
A másodfokú bíróság helytállóan mutatott rá arra, hogy súlyosbító körülmény az, hogy a felperes súlyos
(egyik legsúlyosabb) jogsértést követett el, a jogsértés súlyossága azzal valósult meg, hogy a közbeszerzési
eljárást jogtalanul mellőzte, így ez a körülmény a jogsértés súlya megítélése körében figyelembe vehető volt,
ez nem jelentett kétszeres értékelést.
[44] Az I. rendű felperes a keresetében arra hivatkozott, hogy a támogató szerv képviselőjének nyilatkozatát
nem vette figyelembe a Döntőbizottság, holott ez egyértelműen alátámasztja, hogy nem történt szándékos
jogsértés a felperes részéről. Az I. rendű alperesnek nem kellett azt vizsgálnia, sem értékelni, hogy az
I. rendű felperes a közbeszerzési eljárás szabályaival miért nem volt tisztában, és azt miért nem tartotta
be, mert egyrészt a jog nemtudása senkit nem mentesít a jogkövetkezmények alól, másrészt a Manitou

rakodógép beszerzésével az I. rendű felperes már túllépte a beszerzés értéke szerinti uniós értékhatárt, erre
a gépre
mindenképpen a közbeszerzési eljárást le kellett volna folytatni, ezért a közbeszerzési eljárás mellőzése,
mint jogsértés a felperes terhére volt értékelhető. A közbeszerzési jogsértésért való felelősség objektív.
[45] Mindezzel összefüggésben az I. rendű felperes a fellebbezésben kifogásolta, hogy a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részéről bejelentett tanút nem hallgatta meg a bíróság,
mert álláspontja szerint lényeges volt, hogy a támogató szerv sem nyújtott megfelelő tájékoztatást a
részére a közbeszerzési eljárás szükségességére vonatkozóan. Erre a fellebbezési érveire a másodfokú
bíróság ítéletében nem tért ki, erre az ítélet indokolást nem tartalmaz, azonban ez nem olyan súlyú eljárási
jogsértés, amely a másodfokú ítélet hatályon kívül helyezését indokolná, mert ez a jogsértés az ügy
érdemére az alábbiakban kifejtettek szerint nem hatott ki. Hangsúlyozza a Kúria, hogy a közbeszerzési
eljárás szabályainak betartására mind a pályázati felhívás (a 4. oldalon), mind a hatósági szerződés
(az 1/8. és V/2, pontban) felhívta az I. rendű felperes figyelmét. Azzal, hogy az I. rendű felperes még
a hatósági szerződés megkötése előtt megkötötte az árubeszerzési szerződéseket, a közbeszerzési
eljárás lefolytatásának mellőzése okán nem alapozza meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának felelősségét. A Munkaügyi Központnak a Nemzetgazdasági Miniszter döntése alapján a
hatósági szerződést meg kellett kötnie. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége és az
ehhez kapcsolódó felelősség kizárólag az I. rendű felperest terheli, ezért a tanúbizonyítás lefolytatásának
mellőzése nem volt jogsértő. Mindebből következően az I. rendű felperes által kifogásolt tanúbizonyítás
mellőzése a bírság kiszabását nem befolyásolta, annak mértékére nem hatott ki.
[46] A bírság kiszabása mint mérlegelési tevékenység körében a másodfokú bíróság helytállóan mutatott
rá arra, hogy az iratmegküldés késedelme az együttműködés keretén belül értékelhető, és az iratok adatai
alapján nyilvánvaló, hogy az I. rendű felperes az I. rendű alperes felhívására határidőben nem küldte meg
az iratokat. Ennek kimentésére nem alkalmas az ügyvezető külföldi távolléte, mert egy cég működését
az ügyvezető távollétében is biztosítani kell, a cég normális működésének kereteit nem haladja meg egy
iratmegküldési felhívás teljesítése, ugyanis annak teljesítése nem köthető csak az ügyvezető által teendő
intézkedéshez. Arra az I. rendű felperesi felülvizsgálati kérelmében ugyan utalt, hogy ügyvezetőváltás
is folyt, amely szintén megnehezítette az iratküldést. Erre a körülményre az I. rendű felperes korábban
nem hivatkozott, ezért ez olyan új hivatkozás, amely a bírság kiszabása szempontjából már nem vehető
figyelembe, így az a védekezés sem,
hogy a felhívás rossz email-címre ment ki, mert ilyen hivatkozásokat a kereseti kérelem nem tartalmazott.
A késedelem az első hiánypótló végzés kiküldéséhez kapcsolódott, nem pedig az újabb hiánypótló
felhíváshoz, amellyel kapcsolatban a téves email-címre történő küldés megállapítható lenne. A 2016.
március 29-i végzés az I. rendű felperes részéről a 2016. április 8-án küldött válaszlevéllel elismerten
kézbesítésre került.
[47] A munkahelyteremtési cél enyhítő körülményként nem vehető figyelembe, mert ez a támogatás
célja volt, így lényegtelen, hogy a támogatás milyen célra irányult, azt még egyszer, kétszeresen a
bírság kiszabása során értékelni nem lehet. A támogatás céljától függetlenül a pályázat feltétele volt a
közbeszerzési eljárás szabályainak betartása, emiatt a támogatás célja nincs összefüggésben az elkövetett
jogsértéssel, sem a munkahelyteremtéssel, így erre hivatkozva a bírság mérséklésének nem volt helye.
Mindebből következően a Kúria megállapítása szerint a jogerős ítélet nem sértette meg a Pp. 163.§ (1)
bekezdését, 206.§ (1) bekezdését, 221.§ (1) bekezdését, a Kbt. 152.§ (5) bekezdését, (4) bekezdés a)
pontját.
[48] Az I. rendű felperes megalapozatlanul hivatkozott arra is, hogy a Kbt. 163.§ (2) bekezdése alapján
kiszabott bírság jogsértően került meghatározásra, nem került figyelembevételre a Kbt. 164.§ (5) bekezdése
alapján az eset összes körülménye, mert - álláspontja szerint -ennek a bírságnak a közbeszerzési
jogsértés miatt kiszabott bírsággal kell arányban állnia. Azt az I. rendű felperes nem vitatta, hogy a jogsértő
magatartásnak eltérő felelősségi rendszerekben eltérő következménye lehet. A perbeli esetben bírság
kiszabására a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése miatt került sor, a másik bírság kiszabására
pedig azért került sor, mert az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánításának jogkövetkezménye
a bírság kiszabása, amelyre nézve a jogalkotó előírta, hogy az legfeljebb a szerződés értékének 15%a lehet, kiszabásánál figyelembe kell venni az eset összes körülményét. A két bírság két különböző
szankció, egymással össze nem hasonlítható és nem ugyanazokat a szempontokat kell értékelni a két
bírság kiszabása során, ezért nem a két bírság összegét kell egymáshoz képest arányosítani, vagy az
arányosságukat önmagukban megítélni. Nem lehet figyelembe venni azt sem, hogy a közbeszerzési
jogsértés miatt a Döntőbizottság már szabott ki bírságot, mert a jogsértés polgári jogi jogkövetkezménye
okán került sor újabb bírság kiszabására, ezért alaptalan az I. rendű felperesnek az az indítványa, hogy
azonos mértékű bírságok kerüljenek kiszabásra. Mindezekért a Kúria a bírság mérséklése iránti kérelmeket
nem találta megalapozottnak.
[49] Mindezek alapján a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275.§ (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

Záró rész
[50] A Kúria a pervesztes I. rendű felperest kötelezte az I. r. alperes és az alperesi beavatkozó jogi
képviselettel felmerült felülvizsgálati eljárási költsége megfizetésére, melynek mértékét a kifejtett munkával
arányban állóan állapította meg. A III. rendű alperesnek a felülvizsgálati eljárásban költsége nem merült fel,
ezért arról rendelkezni nem kellett [Pp. 78.§ (2) bekezdése].
[51] A pervesztes I. rendű felperes a Pp. 78.§ (1) bekezdése és a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2)
bekezdése alapján köteles a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt felülvizsgálati illetékek viselésére.
A felülvizsgálati eljárás illetékét a közigazgatási határozat felülvizsgálata tekintetében az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 39.§ (3) bekezdés d) pontja és 50.§ (1) bekezdése alapján
2.000.000 forint pertárgyérték alapulvételével 200.000 forintban, a szerződés érvénytelensége tárgyában
ugyanezen jogszabályi rendelkezések alapján a 96.728.571 forint pertárgyértékre tekintettel, de az illeték
maximumára figyelemmel 3.500.000 forintban határozta meg, ezért az I. rendű felperest mindösszesen
3.700.000 forint felülvizsgálati illeték megfizetésére kötelezte.
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