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A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett
gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról
(KÉ 2019. évi 33. szám, 2019. február 15.)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
183. §-ának c) pontja, valamint a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 18. §-ának (1) bekezdése alapján a
Közbeszerzési Hatóság az alábbiak szerint útmutatót ad ki a Korm. rend.
8-11.
§-aiban
hivatkozott
igazolásokról,
nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai
Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában.
A Korm. rend. 8-11. §-ai tartalmazzák a Magyarországon letelepedett,
továbbá a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők, illetve
részvételre jelentkezők vonatkozásában a Kbt. 62-63. §-ai szerinti kizáró
okok hiányának igazolásával kapcsolatos szabályokat. A Közbeszerzési
Hatóság önálló útmutatót tesz közzé a Magyarországon letelepedettek
által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról . Jelen útmutató a külföldi gazdasági szereplők közül az Európai
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedettek esetében
irányadó igazolási gyakorlat kapcsán nyújt segítséget, figyelemmel arra,
hogy az Európai Unió közbeszerzési irányelvei alapján e körben állnak
rendelkezésre a releváns információk.
A Kbt. rendszerében a kizáró okok határozzák meg azokat a
körülményeket, amelyek fennállása esetén az ajánlattevő, a részvételre
jelentkező, az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet az eljárásból kizárásra kerül [kivéve, ha a Kbt. 64. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az érintett gazdasági szereplő az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan
intézkedést hozott, amely a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolta megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4)
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bekezdése szerint véglegessé vált határozatában vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §
(5) bekezdése szerinti jogerős határozatában megállapította]. A kizáró okok
hiányának igazolása különösen problematikus határokon átnyúló
közbeszerzések esetében. A kizáró okok hiányának igazolásával
kapcsolatos naprakész információk megosztása érdekében hozta létre az
Európai Unió az online közbeszerzési dokumentumkeresőt, azaz az eCertis rendszert. Amennyiben tehát az ajánlatkérők közbeszerzési
eljárásaikban az Európai Unióban, vagy az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplő részvételével összefüggésben kívánnak
meggyőződni a rendelkezésre bocsátott dokumentumok megfelelőségéről,
a letelepedés szerinti ország igazolási gyakorlatáról, az e-Certis
rendszerben foglalt információkat kell áttekinteniük. Az e-Certis
rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők.

I.

Az e-Certis rendszer célja, működése

Az
e-Certis
rendszer
a
következő
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search

linken

érhető

el:

Az Európai Unió Bizottsága által létrehozott és fenntartott e-Certis
elektronikus adatbázist a nemzeti hatóságok frissítik és ellenőrzik. Az eCertis célja, hogy az ajánlatkérők által gyakran megkövetelt igazolások és
tanúsítványok megosztásával és azonosításával megkönnyítse a határokon
átnyúló közbeszerzési eljárásokban való részvételt. A rendszer jelenleg a
28 uniós tagállam, illetve a három EGT-ország, azaz Lichtenstein, Izland és
Norvégia vonatkozásában tartalmaz információkat.
A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2014/24/EU irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 59. cikke (6)
bekezdése alapján a tagállamoknak az e-Certis rendszerben rendelkezésre
kell bocsátaniuk és rendszeresen aktualizálniuk kell a gazdasági
szereplőkre vonatkozó releváns információkat tartalmazó azon
adatbázisok hiánytalan listáját, amelyekbe más tagállamok ajánlatkérő
szervei is betekinthetnek. A tagállamok kérésre a többi tagállam
rendelkezésére bocsátják az ebben a cikkben említett adatbázisokkal
kapcsolatos valamennyi információt.
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Az Irányelv kötelezővé teszi a rendszerbe felvitt adatok folyamatos
aktualizálását a határokon átnyúló pályáztatás megkönnyítése érdekében.
Kiemelendő ugyanakkor, hogy a rendszert folyamatosan fejlesztik, illetve
egyes tagállamok egyelőre nem, vagy nem teljes körűen töltötték fel az
információkat. Ilyen jellegű probléma észlelése esetén is megoldást
kínálhat az Egységes Belső Piaci Információs Rendszer.
Ahogy a Közbeszerzések Tanácsának a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről
szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 62. szám, 2016. június 1.) is utal arra, a Kbt.
69. §-ának (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás benyújtása, ha
az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott
tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként
feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem
magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns
igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.
A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások,
valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendők az
igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A
magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben
való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik. Az e-Certis
rendszerbe feltöltésre került a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a
Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások
köréről és Internetes elérhetőségéről. Az útmutatóban szereplő
nyilvántartások tehát az e-Certis rendszerben is fellelhetőek . A Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplőnek minden, a
kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló
adatbázist fel kell tüntetnie az ESPD-ben, kivéve, amelyek ellenőrzését a
kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet
előírja.
Amint az a fentiekben kiemelésre került, az e-Certis rendszer célja egy
olyan naprakész nyilvántartás biztosítása a jogalkalmazók számára, mely
nagyban megkönnyítheti a határokon átnyúló közbeszerzési eljárásokban
történő részvételt. Az e-Certis rendszer az ún. „once only” elv
megvalósulását kívánja elősegíteni, melynek lényege, hogy az adatokat
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elegendő egyszer feltölteni, illetve ellenőrizni a közbeszerzési eljárások
során alkalmazott rendszerekben (e-Certis, ESPD, nemzeti adatbázisok). A
cél végső soron az, hogy a rendszerek közötti átjárhatóságnak
köszönhetően már az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
elérhetőek legyenek az e-Certis rendszerbe a tagállami képviselők (így
hazánkban a Közbeszerzési Hatóság) által feltöltött - jogszabályhellyel
megfelelően hivatkozott – adatok. Kiemelendő, hogy az ESPD és az eCertis rendszerek összekapcsolására már sor került; tehát az ESPD
elektronikus kitöltése során már megjelennek az e-Certisbe felvitt adatok,
amennyiben az adott tagállam által ezek feltöltésre kerültek.
A rendszer teljeskörű frissítése folyamatos. Az adatbázis tartalmazza a
tagállamok által alkalmazott egyes kizáró okokat, valamint alkalmassági
követelményeket a kapcsolódó igazolási lehetőségekkel együtt, feltüntetve
az Irányelv és a nemzeti jogszabályok megfelelő hivatkozásait. A
kapcsolódó adatok angol nyelven, és a tagállamok által rendelkezésre
bocsátott esetleges további nyelve(ke)n érhetők el.
Az ajánlatkérők a keresést az adott tagállamra szűkítve találhatják meg a
követelményekhez hozzárendelt, elfogadott igazolástípus(oka)t. Az
ajánlattevők szintén a keresést adott tagállamra szűkítve nézhetik meg a
jogszabályhelyekkel hivatkozott előírt igazolásokat. Az érintett kizáró
okokhoz rendelt megfelelő igazolási mód egy kattintással elérhető az
érdeklődő ajánlattevők, illetve ajánlatkérők számára. A felület részletes
információkat tartalmaz a szükséges igazolás típusáról, kibocsátójáról,
esetleges díjáról, az érvényesség időtartamáról, annak hatályáról, adott
esetben hozzárendelt internetes elérhetőségekkel is. A rendszerben
elérhetőek továbbá az egyes igazolásokhoz a tagállamok által
rendelkezésre bocsátott minták, formanyomtatványok is.
Fontos továbbá, hogy az e-Certis összehasonlító eszközként és
referenciaként szolgál, tehát nem nyújt garanciát arra, hogy a lekérdezés
eredményeként megtalált igazolási módot, dokumentumot az ajánlatkérő
érvényesnek ismeri majd el. Fentiekre figyelemmel a Közbeszerzési
Hatóság felhívja a hazai ajánlatkérők és gazdasági szereplők figyelmét
arra, hogy elsősorban a Korm. rendelet szabályaira támaszkodva kell
eljárniuk az alkalmasság és a kizáró okok igazolása és vizsgálata kapcsán.
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II.

Az Egységes Belső Piaci Információs Rendszer

Olyan esetekben, amikor az ajánlatkérőben további, konkrét kérdés merül
fel az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott és az e-Certis rendszerben
már ellenőrzött adott egyedi igazolás, dokumentum kapcsán, úgy az
Egységes Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) útján az ajánlattevő
tagállamának megfelelő hatóságaihoz fordulhat további tájékoztatás
érdekében. Az IMI egy olyan online eszköz, mely lehetővé teszi az európai
hatóságok együttműködését. Segítségével a felhasználók Európa-szerte
információt kérhetnek más tagállamokban működő partnerhatóságaiktól.
Az Irányelv 86. cikke alapján az IMI keretében történő együttműködés a
következő területekre terjed ki: műszaki specifikáció (címkék, vizsgálati
jelentések, tanúsítvány, egyéb bizonyítási eszköz), kizáró okok, egységes
európai
közbeszerzési
dokumentum,
bizonyítási
eszközök,
minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok, elismert
gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke, továbbá a kirívóan alacsony
összegű ajánlatok.
A hazai ajánlatkérők tehát abban az esetben, ha az általuk indított
közbeszerzési eljárás során a fentiek kapcsán valamely külföldi ajánlattevő
részvételével összefüggésben észlelnek problémát, vagy kérdés merül fel
az e-Certis rendszerben már ellenőrzött, egy adott eljárásban becsatolt
igazolás, nyilatkozat elfogadhatóságával összefüggésben, az IMI
rendszeren keresztül is kérhetnek segítséget, akként, hogy a Közbeszerzési
Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához
fordulnak. A kérelem benyújtásával kapcsolatban a Hatóság honlapján
érhető el további információ (Link) A Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése
szerint az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az ajánlatkérő köteles
hitelesként elfogadni.
Amennyiben sem az e-Certis, sem pedig az IMI rendszer alapján nem
sikerül az adott igazolás, nyilatkozat elfogadhatóságát tisztázni, az
ajánlatkérő részéről felmerülhet a felvilágosításkérés szükségessége a Kbt.
71. § (1) bekezdésének megfelelően.
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III. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők,
részvételre jelentkezők igazolásai és nyilatkozatai

illetve

A Kbt. alapján amennyiben az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő
letelepedési helye szerinti országban a Kbt. által megkövetelt igazolás nem
létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással egyenértékű
igazolást, illetve dokumentumot is [Kbt. 47. § (3) bekezdés]. Ajánlatkérő
továbbá a Kbt. 69. § (13) bekezdése értelmében más állami vagy
önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy a gazdasági szereplőtől is
információt kérhet. Ezen túlmenően a kérdéskörben a Korm. rendelet 1011. §-ai adnak részletesebb iránymutatást. A nem Magyarországon
letelepedett
ajánlattevő
által
benyújtott
igazolás,
nyilatkozat
„egyenértékűségének” elfogadása ajánlatkérő mérlegelési körébe tartozik,
különös tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő ismeri beszerzésének
körülményeit.
A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben
kiemelendő, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők
esetében a letelepedés szerinti ország illetékes hatóságainak igazolásain túl
a magyarországi köztartozások hiányára vonatkozóan is meg kell
győződni a kizáró ok hiányáról, így azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre
jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal
igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani;
amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles
tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását.
Fontos továbbá, hogy a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében, ha
nincs igazolás az adott országban, vagy az nem terjed ki minden
megkövetelt kérdésre, az ajánlatkérő köteles elfogadni az eskü alatt tett
nyilatkozatot vagy a Korm. rendelet által meghatározott egyéb
nyilatkozatot. A letelepedés helye szerinti államban az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a Korm. rendelet 8-11. §-ban
meghatározott egyéb igazolási módok helyett (Korm. rendelet 12. §).
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A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
Az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról
(KÉ 2019. évi 33. szám; 2019. február 15.)

I.
A hatályos jogszabályi környezet bemutatása

I.1.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény változásai az
alkalmassági követelmények meghatározása tekintetében

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
megtartotta a korábbi közbeszerzési törvény keretjellegű felépítését, így
továbbra is kormányrendeletekben kerültek előírásra az alkalmassági
feltételek igazolási módjai. A jelen útmutató célja, hogy a Kbt. és a
vonatkozó végrehajtási rendeletek szövegét követve bemutassa a jelenleg
hatályos rendelkezéseket, kiemelve a Kbt. hatályba lépése óta történt
leglényegesebb változásokat.
Az
alkalmassági
követelmények
meghatározása
tekintetében
mindenekelőtt a Kbt. 65. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést kell kiemelni,
mely szerint:
„65. § (1) Az ajánlatkérő alkalmassági követelményeket határozhat meg az
ajánlattételhez megkövetelt
a) gazdasági és pénzügyi helyzetre;
b) műszaki és szakmai alkalmasságra;
c) ha a szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezésre vonatkozó feltételek előírásával.”
Mint látható, jelentős változás a korábbi szabályokhoz képest, hogy nem
kötelező alkalmassági feltétel meghatározása, ami a műszaki
alkalmasságnál azonban csak korlátozottan érvényesíthető az alább
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ismertetésre kerülő rendelkezések [Kbt. 65. § (2) bekezdés] miatt, továbbá,
hogy a korábbi két alkalmassági csoport helyett háromban került
szabályozásra az alkalmassági feltételek meghatározása. A Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja azonban nem teljesen új rendelkezés, hiszen az új
alkalmassági feltétel korábban a kizáró okok között szerepelt. Az is jól
látható, hogy ez a feltétel nem a hagyományos erőforrás vizsgálatot jelenti,
hanem jogosultság vizsgálatát.
A Kbt. 65. § (2) bekezdése értelmében, nem feltétlenül minden esetben
szükséges alkalmassági szempontot vizsgálnia az ajánlatkérőnek, azzal,
hogy a műszaki alkalmasság körében az alkalmasság vizsgálatának
mellőzésére csak abban a kivételes esetben van lehetőség, ha a beszerzés
egyedi jellemzői alapján a teljesítéshez ez nem szükséges, amit az eljárást
megindító felhívásban indokolni is kell. Az indokolási kötelezettség alól
kivételt képez a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, amelyben csak
meghatározott gazdasági szereplő vehet részt. A pénzügyi és gazdasági
helyzetre vonatkozó alkalmasság esetében ilyen korlátozó feltételt a Kbt.
nem határoz meg, azaz teljes mértékben az ajánlatkérő mérlegelésére bízza,
hogy szükséges-e ezzel összefüggő alkalmassági követelmény előírása. A
műszaki és szakmai alkalmassági követelmény előírásának mellőzésére sor
kerülhet például a felek közötti tartós jogviszonnyal nem járó, tárgyát
tekintve egyszerű árubeszerzések esetében.
Nincs változás azon rendelkezés vonatkozásában [Kbt. 65. § (3) bekezdés],
mely szerint az alapelvek betartása mellett az alkalmassági feltételek
előírásának a közbeszerzés tárgyára kell korlátozódnia, azok
meghatározása során figyelemmel kell lenni a beszerzés becsült értékére és
legfeljebb a teljesítéshez ténylegesen szükséges mértékig lehet előírni az
adott feltételt.
Ehhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy a Kbt. 65. § (5) bekezdésében, a
referenciák vonatkozásában a „ténylegesen szükséges mértéket” a
jogalkotó a közbeszerzés értékének 75%-ában, mennyiségi meghatározás
esetén az adott közbeszerzés legfeljebb 75 %-át elérő mértékű vagy
mennyiségű teljesítésben állapította meg, a beszerzés tárgya szerinti
árbevétel vizsgálata esetén a közbeszerzés értékének 75 %-ában rögzítette,
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amíg a nettó – teljes – árbevétel esetében a becsült érték 100%-áig engedi
előírni az alkalmassági küszöböt a törvény.
Érdemes utalni arra, hogy az alkalmassági feltételrendszer arányosságának
vizsgálatakor nem elegendő, ha annak egyes elemei önmagukban nem
túlzóak,
a
feltételrendszer
összességében
sem
eredményezhet
indokolatlanul versenyszűkítő hatást.
Nincs változás a közös ajánlattevőkre vonatkozó alkalmassági szempontok
előírásában [Kbt. 65. § (6) bekezdés] sem, a közös ajánlattevők (részvételre
jelentkezők) továbbra is megfelelhetnek együttesen, illetve amely
követelményeknek csak egyenként lehet megfelelni, azoknál elegendő, ha
egyikük megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
előírásnak. Ez a megengedő jellegű szabályozás annak köszönhető, hogy
felelősségük a teljesítés során egyetemleges [Kbt. 35. § (6) bekezdés].
Lényegét tekintve változatlanok maradtak a más szervezetek kapacitására
való támaszkodás vonatkozásában előírt szabályok [Kbt. 65. § (7)
bekezdés], ennek megfelelően a felek között fennálló jogi kapcsolat
jellegétől függetlenül vehető igénybe a kapacitást nyújtó szervezet, azzal,
hogy meg kell jelölni az adott szervezetet az ajánlatban (részvételi
jelentkezésben) és azt, hogy milyen alkalmassági követelmény
vonatkozásban kerül bevonásra. Ugyanakkor jelentős változás, hogy az
ajánlatban (részvételi jelentkezésben) csatolni kell (a pénzügyi
alkalmasság kivételével, miután ott jogszabálynál fogva kezesség jön létre a
Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján) 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.
Ugyancsak jelentős változás, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltak
értelmében – 2017. január 1-jét követően megkezdett közbeszerzési
eljárásokban – az ajánlatkérő által előírt szakember rendelkezésre állására
vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait,
ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség
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van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. – 2017. január 1-jétől hatályos – 65. § (9) bekezdése a jogalkotói
indokolás1 szerint egyértelművé teszi, hogy milyen mértékben kell részt
vennie a szerződés teljesítésében annak - az ajánlattevőtől különböző szervezetnek, amely a közbeszerzési eljárásban referencia követelményt
vagy szakember rendelkezésre állását igazolja. Az alkalmasság igazolása
külső szervezet útján csak akkor tölti be rendeltetését, ha az említett
szervezet ténylegesen is részt vesz a teljesítésben - olyan módon, hogy az
ajánlatkérő által elvárt szakmai tapasztalat a teljesítés során, egyúttal az
ajánlattevő kapacitásait is felhasználva, ténylegesen rendelkezésre álljon.
Előzőekkel összefüggésben pontosításra került 2017. január 1-jétől, hogy a
(7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés
teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a
teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak
megfelel. [Kbt. 65. § (9) bekezdés]
A fentiekkel összefüggésben kiemelendő, hogy a 2018. november 29-én,
illetve
azt
követően
megindított
közbeszerzési
eljárások
feltételrendszerében, az eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítését
illetően nem érvényesül az alvállalkozói részvétel mértékének
korlátozására vonatkozó szabály, így ez a korlát a referenciát biztosító
szervezet teljesítésének vizsgálata során – amennyiben az adott szervezet
az ajánlattevő által alvállalkozóként kerül bevonásra a teljesítésbe – sem
irányadó.2

1

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény 20. §-ához fűzött indokolás
2
A Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében szereplő alvállalkozói korlát 2018. november 29.
napjával hatályát vesztette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény 48. § és 67. § (1) bekezdés alapján, illetve
ekként az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése is módosításra került.
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Ajánlatkérőnek a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján arra is lehetősége van,
hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatok elvégzését kifejezetten az
ajánlattevőtől követeljen meg, ebben az esetben az előző bekezdésben
említett alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat más
szervezet kapacitására és a feladat elvégzését alvállalkozónak sem adhatja
ki. Ezzel összefüggésben kiemelendő azonban, hogy a korlátozás csak a
ténylegesen alapvető fontosságú – irányelvi szóhasználattal élve kritikus
fontosságú – feladatokra vonatkozhat, és annak alkalmazása nem vezethet
a verseny indokolatlan korlátozásához.3
A verseny tisztaságát hivatott biztosítani az az új szabály, mely szerint
jogutódlás esetén, amennyiben a jogelőd kizáró okok hatálya alatt áll (vagy
megszűnése esetén állna), akkor ezen jogelőd alkalmasság igazolására
vonatkozó adatai nem használhatók fel a jogutód által, kivéve, ha a jogutód
eredményesen él az öntisztázás lehetőségével [Kbt. 65. § (11) bekezdés].
A Kbt. 65. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy – a fentiekben jelzett
keretjellegű szabályozási technikának megfelelően – az alkalmasság
előírásával és igazolásával kapcsolatos részletes rendelkezéseket
kormányrendelet határozza meg. A releváns szabályokat jelenleg a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm.
rendelet) és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
322/2015. Korm. rendelet) határozza meg.
Fontos végül, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglalt általános
szabálynál fogva alkalmasság igazolására előírt dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatóak.

3

Az értelmezéshez segítséget nyújthat még az Európai Unió Bíróságának C-406/14. sz.
ügyben hozott ítélete.
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I.2. Az igazolási módok változásai, figyelemmel a 321/2015 (X. 30.)
Korm. rendelet előírásaira
Tekintettel arra, hogy az igazolási módok részletes szabályait tartalmazó
321/2015. Korm. rendeletben az alkalmassági követelmények teljesítésének
igazolásával és az igazolási módok előírásával kapcsolatos rendelkezések
meghatározott logikai csoportokba rendezve találhatók, a jelen útmutató is
ezt a csoportosítást követve emeli ki a legfontosabb változásokat. A Kbt. 65.
§ (2) bekezdése – 2017. január 1-je óta – kifejezetten rögzíti, hogy az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására benyújtandó
dokumentumokat az eljárást megindító felhívásban, vagy - a felhívásban a
benyújtandó dokumentumok típusának rövid megjelölése mellett - az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban kell pontosan meghatározni.

A) A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
1. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása általánosságban
Az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés
teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó
alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás
megrendelése esetén igazolható:
- Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint az
alkalmasság igazolható „pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást
megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban
megküldésétől - visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal;
attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.”
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Fontos, hogy a megfelelő tartalmat az ajánlatkérőnek kell meghatároznia,
amit célszerű olyan a jövőre, a teljesítés időszakára eső tartalommal
megtölteni, hogy az alapján az ajánlattevő tényleges pénzügyi helyzete
(mobil pénzeszköze, hitelképessége) legyen mérhető. Továbbra sem kizárt
természetesen, hogy az ajánlatkérő pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozat alapján vizsgálja a gazdasági szereplők múltbeli fizetési
képességét és hajlandóságát.
- Számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az
alkalmasság igazolható a gazdasági szereplő „saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem
szükséges.”
Ebben a pontban nem történt érdemi változás, fontos azonban megemlíteni,
hogy ezen pénzügyi alkalmassági feltétel csupán a múltat mutatja be, azaz,
hogy milyen volt korábban a gazdasági szereplő gazdálkodása,
ugyanakkor arra vonatkozóan nem tartalmaz információt, hogy a
gazdasági szereplő jelenleg milyen pénzügyi helyzetben van, milyen
erőforrásokkal rendelkezik. Erre tekintettel alkalmazása csak korlátozottan
javasolt.
Az újonnan létrejött gazdasági szereplők közbeszerzésekbe való
bekapcsolódásának elősegítése érdekében a 321/2015. Korm. rendelet 19. §
(2) bekezdése értelmében továbbra is irányadó az a szabály, amely szerint,
ha a gazdasági szereplő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Az ajánlatkérő erre tekintettel minden eljárásban az eljárást
megindító felhívásban köteles meghatározni egy olyan – legfeljebb az adott
közbeszerzés [Kbt. 19. § (3) bekezdés alkalmazása nélkül számított] becsült
értékének 75 %-át elérő összegű – árbevételi mértéket, amelynek elérése
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esetén a gazdasági szereplő szerződés teljesítésére vonatkozó gazdasági és
pénzügyi alkalmasságát megállapítja. Ha pedig a gazdasági szereplő
igazolja, hogy működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja
az ajánlatkérő által így meghatározott értéket, az ajánlatkérő köteles a
gazdasági szereplő alkalmasságát megállapítani.
Ugyancsak irányadó maradt a nem gazdasági társaság jogi formában
működő gazdasági szereplők számára a számviteli törvény szerinti
beszámoló helyett az alternatív igazolási mód – kiegészítő tájékoztatás
kérés keretében történő – kérésének lehetősége [321/2015. Korm. rendelet
19. § (3) bekezdés].
Kiemelendő, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (10) bekezdése
értelmében az uniós eljárási rendben lefolytatott közbeszerzési eljárások
esetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló elektronikus elérési
helyét a gazdasági szereplőnek fel kell tüntetnie az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban.
A beszámolóval kapcsolatban a 322/2015. Korm. rendelet 22. §-a
értelmében építési beruházások esetében speciális szabály, hogy a
gazdasági és pénzügyi helyzet tekintetében beszámoló – vagy annak
meghatározott részének – vizsgálata esetén a beszámoló adataiból képzett
mutatószámok nem vizsgálhatók.
- Árbevételi adatokkal (általános vagy közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel)
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az
alkalmasság igazolható „az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól
függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.”
A tárgyi rendelkezés tekintetében fontos változás, hogy az árbevétel a
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vizsgálható. Fontos kiemelni
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továbbá, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz hasonlóan a
múltat vizsgálja, ezért alkalmazása ugyancsak korlátozottan javasolt.
Kiemelendő, hogy az árbevételi adatok esetében – a számviteli törvény
szerinti beszámolóhoz hasonlóan – szintén irányadó maradt, hogy a nem
gazdasági társaság jogi formában működő gazdasági szereplők – kiegészítő
tájékoztatás kérés keretében – alternatív igazolási módot kérhessenek az
ajánlatkérőtől gazdasági és pénzügyi alkalmasságuk igazolására [321/2015.
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés].
A 321/2015. Korm. rendelet 19.
megfelelően rögzíti, hogy az
ajánlatkérő jogosult kizárólag
közbeszerzés tárgya szerinti
nyilatkozat benyújtását előírni.

§ (5) bekezdése a korábbi szabályozásnak
árbevételi adatok vizsgálata során az
a teljes árbevételről, vagy kizárólag a
árbevételről vagy mindkettőről szóló

- Szakmai felelősségbiztosítással
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja szerint az
alkalmasság igazolható a gazdasági szereplő „eljárást megindító felhívásban
meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolással.”

2. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara nyilvántartása alapján
A 321/2015. Korm. rendelet megtartotta az alkalmasság igazolásának azt a
korábbi szabályozásban bevezetett lehetőségét, mely szerint építési
beruházások esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó
kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdése szerint előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a
dokumentumok benyújtása helyett [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(6) bekezdés].
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Kiemelendő, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (10) bekezdése
értelmében az uniós eljárási rendben lefolytatott közbeszerzési eljárások
esetében Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében szereplő adatokkal történő igazolás esetén az adatok
elektronikus elérési helyét a gazdasági szereplőnek fel kell tüntetnie az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
3.

Igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő gazdasági szereplők
számára

Abban az esetben, ha a 321/2015. Korm. rendelet 28. §-ában és 36. §-ában
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a
321/2015. Korm. rendelet 30. §-ában és 39. §-ában foglaltakra - bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye
szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni.
4.

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásának speciális szabályai

Ha az ajánlatkérő a részajánlattételt lehetővé teszi, az alkalmassági
követelményeket minden egyes különálló részre vonatkozóan kell
meghatározni. Ha az ajánlat (részvételi jelentkezés) a Kbt. 61. § (6)
bekezdése alapján több rész tekintetében is benyújtható, amely részeket egy
időben kellene teljesíteni, az ajánlatkérő a gazdasági szereplőktől elvárt
minimális éves árbevételt a részek egyes csoportjaira vonatkozóan is
meghatározhatja
azon
ajánlattevőkre
(részvételre
jelentkezőkre)
vonatkozóan, akik több, ugyanabban az időben teljesítendő részre is
tesznek ajánlatot (nyújtanak be részvételi jelentkezést) (azaz például ha egy
közbeszerzés két – ugyanabban az időben teljesítendő – részből áll, az éves
árbevétel igazolandó szintje más lehet azon ajánlattevők számára, akik
egyszerre mindkét részre nyújtanak be ajánlatot) [321/2015. Korm. rendelet
19. § (8) bekezdés].
Kiemelendő azonban, hogy a fenti rendelkezés nem azt jelenti, hogy az
adott részekhez rendelt árbevételek automatikusan összeadhatók.
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A gyakorlatban felmerülő problémát tisztáz és pontosít a 321/2015. Korm.
rendelet 19. § (9) bekezdése, amely a keretmegállapodáson alapuló
eljárásoknál az árbevétel mértékének vizsgálatára irányuló feltételnek szab
korlátot azzal, hogy az egy időben teljesítendő külön szerződések várható
nagyságrendjét rendeli viszonyítási alapnak az árbevétel vizsgálatához
(hasonlóan került szabályozásra az igazolás a dinamikus beszerzési
rendszer alkalmazása
esetén).
Ennek
megfelelően,
keretmegállapodások esetében, ha a keretmegállapodáson alapuló egyes
szerződéseket a verseny újbóli megindítását követően ítélik oda, akkor a
Kbt. 65. § (5) bekezdésében említett, az éves árbevételre vonatkozó
maximális követelményt az egy időben teljesítendő külön szerződések
várható nagyságrendje alapján kell kiszámítani, vagy ha ez nem ismert, a
keretmegállapodás becsült értéke alapján. Dinamikus beszerzési rendszer
esetén pedig a Kbt. 65. § (5) bekezdésében említett, az éves árbevételre
vonatkozó maximális követelményt az említett rendszer keretében
odaítélendő egyes szerződések várható maximális nagyságrendje alapján
kell kiszámítani.
5. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása a nemzeti eljárási rendben
folytatott eljárások esetében
A nemzeti eljárási rendben lefolytatott közbeszerzési eljárások esetében az
alkalmasság igazolására vonatkozó szabályok tekintetében szükséges arra
felhívni a figyelmet, hogy a nyilatkozati elv az uniós eljárásrendben
foglaltaktól eltérően érvényesül: a gazdasági szereplő a részvételi
jelentkezésben vagy ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni. Utóbbiakat főszabály szerint csak az értékelési
szempontok szerint legkedvezőbb (illetve az őt követő meghatározott
számú) ajánlattevő köteles az eljárást lezáró döntés előtt megadni.
Kiemelendő azonban, hogy mivel az ajánlatkérő a Kbt. 115. §-a szerinti
eljárások esetében nem köteles alkalmassági követelmények előírására, a
321/2015. Korm. rendeletben meghatározott szabályok értelemszerűen
abban az esetben alkalmazandók, amennyiben az ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények vizsgálata mellett dönt. Továbbra is irányadó
ebben az esetben, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés

12

1026 Budapest, Riadó u. 5. • 1525 Pf. 166. • Tel.: +36 1 882 85 00 • kapcsolat@kt.hu • www.kozbeszerzes.hu

igazolására – ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban így
rendelkezik – akár egyszerű nyilatkozat is elfogadható – ez esetben tehát,
egy arra vonatkozó egyszerű nyilatkozat, hogy ajánlattevő megfelel az
előírt feltételeknek, nem pusztán előzetes igazolásra alkalmas.
Ugyancsak kiemelendő, hogy a Kbt. 117. § szerinti saját eljárási rend
alkalmazása esetében az ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendeletben
meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolási módokon
kívül más igazolási módot is meghatározhat, feltéve, hogy az objektív, és
nem sérti a gazdasági szereplő esélyegyenlőségét és egyenlő elbánását.

B) Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása
1. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása az uniós eljárási rendben
Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez
szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága a következő módokon
igazolható:
– Referenciák bemutatásával
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az
alkalmasság árubeszerzések esetében igazolható „az eljárást megindító
felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az
ajánlatkérő köteles a három év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő
szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított hat évben
teljesített szállításokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító
felhívásban jelezte.”
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az
alkalmasság építési beruházások esetében igazolható „az eljárást megindító
felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az
ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő
szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított nyolc évben
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teljesített építési beruházásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást
megindító felhívásban jelezte.”
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az
alkalmasság szolgáltatás megrendelése esetében igazolható „az eljárást
megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban
megküldésétől - visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három év teljesítését figyelembe venni,
azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé
számított hat évben teljesített szolgáltatásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt
az eljárást megindító felhívásban jelezte.”
2017. június 1-jétől a 321/2015. Korm. rendelet a fenti rendelkezésekhez
kapcsolódóan meghatározza, hogy milyen időben befejezett teljesítések
vizsgálhatóak a referencia körében és további módosításokat vezet be az
alábbiak szerint.
Árubeszerzés esetén, ha az ajánlatkérő:
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
Építési beruházás esetén, ha az ajánlatkérő:
a) öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,
b) nyolc év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe.

Szolgáltatásmegrendelés esetén, ha az ajánlatkérő:
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
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Mindhárom beszerzési tárgy esetén továbbá előírásra került, hogy ha a
megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az
ajánlatkérő az (1a), (2a), (3a) bekezdések a)-b) pontjaiban foglaltaknál
korábban
megkezdett
szállításokat,
építési
beruházásokat,
szolgáltatásmegrendeléseket is figyelembe vehet, feltéve, hogy ezt az
eljárást megindító felhívásban jelezte. Ebben az esetben az ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy hány éven belül megkezdett
szállításokat/építési beruházásokat/szolgáltatásokat vesz figyelembe.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2)
bekezdés a) pontja és (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő
a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg [lásd a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. §át].
Az ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltak szerint a referenciaigazolásban csak abban az indokolt esetben
követelheti meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, ha a korábbi
teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás,
amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az
ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.
A röviden referenciának nevezett, korábbi szállítások, teljesített építési
beruházások, vagy szolgáltatás megrendelések bemutatására vonatkozó
alkalmassági feltétel vizsgálatának körében a verseny biztosítása érdekében
a 321/2015. Korm. rendelet megtartotta azt a korábbi szabályozásban már
rögzített lehetőséget, mely szerint az ajánlatkérő indokolt esetben
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében a megelőző hat év
szállításait, illetve szolgáltatásait, építési beruházások esetében a megelőző
nyolc év építési beruházásait vizsgálja.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának és (3) bekezdés
a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e)
pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek
esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
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és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott
vagy aláírt igazolással;
b)
ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest
egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a
részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával [321/2015. Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdés].
A fentiek szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a
következő adatokat: a teljesítés ideje (2017. június 1-jétől kezdő és befejező
időpontját), a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya,
valamint mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referencia igazolás, illetve
nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság
megállapításához szükséges további adat megadását is [321/2015. Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdés].
Építési beruházások esetében a korábbi teljesítést minden esetben a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az
igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint
mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (2017.
június 1-jétől kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult
előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását
is [321/2015. Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés].
A fenti bekezdésben látható, hogy az igazolás kötelező tartalma kiegészült,
amely így biztosítja, hogy ajánlatkérő további kiegészítő előírások nélkül is
több információhoz jusson.
A szerződést kötő másik félnek az igazolást a szerződés tartalma alapján
szerződésszerű teljesítés esetében - építési beruházás esetén a sikeres
műszaki átadás-átvételt követően - kötelessége a kérés beérkezését követő
két munkanapon belül, kiállítania.
2017. június 1-jétől a 321/2015. Korm. rendelet a részteljesítés igazolását is
szabályozza: a szerződést kötő másik félnek az igazolást a szerződés
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tartalma alapján szerződésszerű teljesítés vagy szerződésszerű részteljesítés
esetében - építési beruházás esetén a sikeres (részteljesítés esetében az adott
részre vonatkozó) műszaki átadás-átvételt követően - kötelessége a kérés
beérkezését követő két munkanapon belül díjmentesen kiállítani.
A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében az
5. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása alcím alkalmazásában
teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét
(kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
A (2) és (3) bekezdés szerinti adatokat a szerződés részteljesítése alapján
kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan
módon, hogy az ajánlatkérő tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel
érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is. [321/2015. Korm.
rendelet 22. § (4) bekezdés]
A 321/2015. Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében pontosításra kerültek a
közös ajánlattevők által teljesített referenciák igazolására vonatkozó
szabályok. Ennek megfelelően, építési beruházások és szolgáltatás
megrendelések esetében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia
igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható
ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást
vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről
az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan
arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján
az ellenszolgáltatásból részesült.
A teljesítés arányának elfogadása tehát jelentősen megváltozott, az új
rendelkezése értelmében minden érintett gazdasági szereplő a saját
teljesítésének arányában használhatja fel a közösen teljesített
referenciamunkákat, szemben a korábbi szabályozással, amely 15%-os
teljesítési arány elérése esetén lényegében korlátlanul, 100%-ban
felhasználhatóvá tette a referenciát annak a gazdasági szereplőnek a
számára is, aki bár részt vett a teljesítésben, valószínűsíthetően nem tudta
volna teljesíteni a teljes szerződést. A jelenlegi szabály reális viszonyokat
teremt és kiküszöböli az esetleges visszaéléseket.
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A közös ajánlattevők tehát az általuk végzett teljesítés ellenszolgáltatásának
arányában használhatnak fel egy – oszthatatlan – referenciát, így a
321/2015. Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése a referencia értékére,
mennyiségére vonatkozik (nem arra, hogy a teljesítés – adott esetben –
milyen értékű kivitelezéshez kapcsolódik).
Az ajánlatkérő által előírt mennyiségű referencia nem igazolható olyan
szerződéssel, amelyet – összességében másik ajánlattevővel az ajánlatkérő
által egyébként előírt mennyiségben, de csak – részben teljesítette az egyik
közös ajánlattevő. Azaz, ha például egy 100 km autóút építését két közös
ajánlattevő teljesítette, azt egyik közös ajánlattevő sem használhatja fel
önállóan 1 darab, 100 km autóút megépítésére vonatkozó referenciaként,
viszont felhasználhatja 1 darab 50 km autóút megépítésére vonatkozó
referenciaként, ha az értelmezhető és ugyanazt a referenciát jelenti. A
321/2015. Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján ilyenkor is az adott
szerződés ellenszolgáltatásából való részesedés arányában használható fel
a referencia. A megbontás a referencia „minőségi” követelményeinél nem
értelmezhető. Egy referencia minőségi paramétereinek megbontása eltérő
jellegű referenciákat eredményezhet, ebben a tekintetben a referencia nem
bontható meg, így a fenti szabály a minőségi paraméterek tekintetében nem
alkalmazható.
A Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján minden beszerzési tárgy esetében
figyelmet kell fordítani arra, hogy az ajánlatkérő a referenciára vonatkozó
követelményeket a műszakilag egyenértékű korábbi teljesítések
elfogadásával határozza meg.
Építési beruházások estében speciális szabály a 322/2015. Korm. rendelet
23. § (1) bekezdése értelmében, hogy az ajánlatkérő referenciák vizsgálata
esetén, az adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi építési
beruházás tárgyára vonatkozó minimumkövetelményeket a műszaki
teljesítési képesség szempontjából egyenértékű műszaki teljesítmények
figyelembevételével, az építési beruházás során a nyertes ajánlattevő által
elvégzendő építési tevékenységre - ideértve a Kbt. 1. mellékletében
meghatározott tevékenységeket is - vonatkozóan köteles meghatározni.
Az építmény jellegét tekintve hasonló műszaki tartalmú és használatú
létesítményre vonatkozó korábbi építési beruházás megvalósítását a
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felhívásban
tekinteni.

előírtakkal

műszaki

szempontból

egyenértékűnek

kell

Ezenfelül az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles
meghatározni a bemutatni kért építési tevékenységeknek azokat a mérhető,
az adott építészeti munkálatra jellemző mérőszámait, amelyek tekintetében
az egyenértékűséget vizsgálni fogja.
A következőkben az alkalmasság igazolásának módjai kerülnek
részletezésre, hangsúlyozva, hogy az ismertetésre – a 321/2015. Korm.
rendelet szabályozási metodikájától eltérve – nem beszerzési tárgyanként,
hanem valamennyi beszerzési tárgy vonatkozásában kerül sor.
– Szakemberek (szervezetek) bemutatásával
A szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság keretében a
szakemberekre és a gazdasági szereplőre, mint szervezetre vonatkozó
igazolási módok hasonló tartalommal kerültek megfogalmazásra a
321/2015. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben. E rendelkezések
alapján az alkalmasság igazolható
„azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe;”4 illetve
 „az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének
vagy képzettségének ismertetésével, és különösen azon személyek
végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a szerződés
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem
értékelik”5


A szakemberek, illetve a gazdasági szereplő vezetőinek végzettségére és
képzettségére vonatkozó szabályok lényegében már szerepeltek a korábbi
szabályozásokban is. Az alkalmasság vizsgálatának e módja a tényleges
teljesítés időszakára – tehát a referenciákkal ellentétben nem a múltba –
4

321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. § (1) / (2) / (3) bekezdés b) pont
321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés f) pont, (2) bekezdés e) pont, (3)
bekezdés f) pont
5
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mutató feltétel és így nagy jelentőséggel bír a teljesítésre való képesség és
annak minősége vizsgálatának szempontjából.
–

Műszaki technikai felszereltség bemutatásával

Tekintettel arra, hogy az új közbeszerzési irányelvek a közbeszerzési
eljárások eredményeként beszerzett termékek, építési beruházások, illetve
szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében kiemelt figyelmet
fordítanak a minőségi szempontok közbeszerzési eljárások során való
érvényesítésére, a megfelelő minőségi szint biztosítására a Kbt. és a
321/2015. Korm. rendelet is nagy hangsúlyt fektet.
Ennek megfelelően a 321/2015. Korm. rendelet mind árubeszerzés, mind
építési beruházás esetében előírja, hogy az ajánlattevőnek és a részvételre
jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai
alkalmassága - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére –
műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával is
igazolható. 6 Kiemelendő azonban, hogy a 321/2015. Korm. rendelet
szolgáltatás megrendelése esetén csupán a minőség biztosítása érdekében
tett intézkedések, illetve vizsgálati és kutatási eszközök leírását írja elő.7 E
szabályok lényegében nem jelentenek újdonságot a korábbi jogszabályi
környezetben megismert hasonló igazolási módokhoz képest.

–

Ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével

A 321/2015. Korm. rendelet a gazdasági szereplő által alkalmazott
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölését – az irányelvi
előírásokra tekintettel – az alkalmasság igazolására szolgáló új
szempontként határozza meg.

6

321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pont, (2) bekezdés c) pont

7

321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pont
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– Vizsgálatokkal, vizsgálati és kutatási eszközökkel
A 321/2015. Korm. rendelet arra az esetre is meghatároz az alkalmasság
igazolására szolgáló igazolási módokat, ha az ajánlatkérő valamilyen
összetett vagy különleges célra szánt árut, építési beruházást vagy
szolgáltatást akar beszerezni, illetve megvalósítani. Ebben az esetben a
gazdasági szereplő műszaki, illetve szakmai alkalmasságát a termelési
képességéről, illetve vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási
intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal
is igazolhatja8 árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetében, amelyek
lényegében már szintén szerepeltek a korábbi szabályozásban is.
Építési beruházások során a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolási
módja ebben az esetben a gazdasági szereplő minőségbiztosítási
intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálatra
korlátozódik.9
– Környezetvédelmi intézkedések leírásával
A 321/2015. Korm. rendelet mindhárom beszerzési tárgy esetében azonos
módon rendelkezik a teljesítés során alkalmazható, indokolt
környezetvédelmi intézkedések leírása, mint igazolási mód körében.
Eszerint a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság
igazolható indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek
a leírásával, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a teljesítés
során alkalmazni tud.10
A korábbi szabályozásban ez az igazolási mód csak szolgáltatás
megrendelés és építési beruházás esetében volt előírható, a 321/2015.
Korm. rendelet alapján azonban már árubeszerzés esetében is
megkövetelhető a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására.
Hangsúlyozandó, hogy a szóban forgó leírás igazolásként történő
benyújtása kizárólag indokolt esetben írható elő.
8

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pont, (3) bekezdés e) pont

9

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pont

10

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés g) pont, 21. § (2) bekezdés f) pont, (3)

bekezdés g) pont
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Kiemelendő az is, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése ezen
igazolási mód esetében a szolgáltatás megrendelések, valamint építési
beruházások esetében külön rendelkezik arról, hogy az ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők számára bizonyos környezetvédelmi vezetési
rendszereknek való megfelelőség tanúsításához független szervezet által
kiállított tanúsítvány benyújtása írható elő. Ebben az esetben azonban az
ajánlatkérő csak az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
45. cikke által meghatározott vezetési rendszerekre vagy szabványokra
hivatkozhat, illetve köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az
egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait,
ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül
megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen
intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési
rendszer által előírtakkal.11
–

A beszerzendő áru leírásával,
fényképének bemutatásával

mintapéldányának,

illetve

A korábbi szabályozáshoz képest az ezen igazolási módhoz kapcsolódó
rendelkezések nem változtak. Árubeszerzés esetén tehát a szerződés
teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság igazolható a beszerzendő
áru leírásával, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatásával,
amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell.12
Hangsúlyozandó, hogy a jogszabályhely három különböző igazolási
módról rendelkezik, amelyek azonban egymást helyettesíthetik – az
ajánlatkérői előírás megfogalmazásakor. Az igazolási mód előírása nem
lehet indokolatlanul korlátozó: például olyan beszerzés esetén, ahol a kis
darabszám is jelentős értéket képvisel, indokolatlan lehet a mintapéldány
bekérése, de azt helyettesítheti a leírás, illetve fénykép.

11
12

Hatályos: 2017. január 1-jétől
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pont
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Ezen igazolási mód értelemszerűen nem alkalmazható szolgáltatás
megrendelés és építési beruházás tárgyú beszerzések esetén.
– Elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítvánnyal
Ugyancsak árubeszerzés esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján
– a korábbi szabályozással megegyezően – a szerződés teljesítésére való
műszaki és szakmai alkalmasság igazolható elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal,
amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással
egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy
szabványoknak.13
Ezen igazolási mód tekintetében szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy
az nem keverendő össze a korábban már említett minőségbiztosítási
intézkedésekre vonatkozó tanúsítványokkal, és az előző pontban említett,
beszerzendő árukra vonatkozó leírással.
2. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a nemzeti eljárási rendben
A nemzeti eljárási rendben lefolytatott közbeszerzési eljárások esetében a
műszaki és szakmai alkalmasság igazolására vonatkozó szabályok
tekintetében a benyújtandó nyilatkozatok kapcsán a gazdasági és pénzügyi
alkalmasságnál ismertetettek irányadóak.
Ebben az esetben is kiemelendő, hogy mivel az ajánlatkérő a Kbt. 115. §-a
szerinti eljárások esetében nem köteles az alkalmassági követelmények
vizsgálatára, a 321/2015. Korm. rendeletben meghatározott szabályok
értelemszerűen abban az esetben alkalmazandók, amennyiben az
ajánlatkérő az alkalmassági követelmények vizsgálata mellett dönt.
Továbbra is irányadó ebben az esetben, hogy az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására – ha az ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívásban így rendelkezik – akár egy egyszerű, a
megfelelésre vonatkozó nyilatkozat is elfogadható.

13

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pont
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Ugyancsak kiemelendő, hogy a Kbt. 117. § szerinti saját eljárási rend
szerinti eljárás alkalmazása esetében az ajánlatkérő a 321/2015. Korm.
rendeletben meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági igazolási
módokon kívül más igazolási módot is meghatározhat, feltéve, hogy az
objektív, és nem sérti a gazdasági szereplő esélyegyenlőségét és egyenlő
elbánását.
Árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések esetében a 321/2015. Korm.
rendelet 23. §-ára figyelemmel kiemelendő, hogy a nemzeti eljárási rendben
lefolytatott közbeszerzési eljárásban a referenciákat az ajánlattevő, a
részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással lehet igazolni, azaz a gazdasági szereplőket a referencia
bemutatását tartalmazó dokumentum tekintetében választási lehetőség
illeti. Azaz, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakat kiegészítve, nem csak
a gazdasági szereplő – részletes adatokat tartalmazó – saját nyilatkozata
nyújtható be a referencia igazolására, hanem a szerződést kötő másik fél
által adott igazolás (illetve annak másolata) is.
Építési beruházások esetében azonban az uniós eljárási rend szabályaihoz
hasonlóan csak a korábbi szerződő fél által kiállított igazolás fogadható el a
referenciáról [kivéve, ha a 115. § szerinti eljárásban ajánlatkérő csak egy
megfelelésre vonatkozó nyilatkozatot kér a 321/2015. Korm. rendelet 25. §
(2)-(3) bekezdése alapján].
3. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása minősített ajánlattevők esetében
A gazdasági és pénzügyi alkalmassághoz hasonlóan a műszaki és szakmai
alkalmasság esetében is eltérő szabályok vonatkoznak az ún. minősített
ajánlattevőkre. Ennek megfelelően, abban az esetben, ha a 321/2015. Korm.
rendelet 28. §-ában és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 321/2015. Korm. rendelet 30. §-ában és
39. §-ában foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni.
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Építési beruházások esetén speciális szabály, hogy ha a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos
megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő. A megfelelést igazoló
dokumentum helyét a gazdasági szereplőnek az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetnie [321/2015. Korm. rendelet
19. § (6) bekezdés és 24. § (2) bekezdés].
C)

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolására vonatkozó
szabályok a hatályos Kbt.-ben nem a kizáró okok között, hanem az
alkalmassági követelmények körében kerültek elhelyezésre a közbeszerzési
irányelvek előírásainak megfelelően. A szóban forgó rendelkezések
értelmében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő
előírhatja, hogy:
a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy
az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, vagy az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a
továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők névjegyzékében, 14 nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt
bármely egyéb követelményt, vagy
b) szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárás esetén
rendelkezzen a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti,
kamarai tagsággal.
a)

A fenti a) pont alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét
az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen,
14

Hatályos: 2017. június 1.
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elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, az egyéni vállalkozók
nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékének adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást
(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként
benyújtani.
A fenti b) pont alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy
jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló
igazolást kell benyújtani [321/2015. Korm. rendelet 26. §].
A fentiekhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pontja alapján a 322/2015. Korm. rendelet 8. §-a a tervező és a mérnök
kiválasztása kapcsán, 21. §-a pedig az építési beruházás megvalósítására
irányuló közbeszerzési eljárások esetében további részletszabályokat állapít
meg.
A 322/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy az
ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében előírja az építési
beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint
illetékes
országos
szakmai
kamara
névjegyzékében
szereplés
követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés,
vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal
vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az ajánlatkérő a 322/2015. Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében az
eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési vagy
mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége
esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell
az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
A 322/2015. Korm. rendelet építési beruházásokra vonatkozó rendelkezései
között, a 21. § (1) bekezdésében kimondja továbbá, hogy az ajánlatkérő a
Kbt. Második Része szerinti eljárásban − az eljárást megindító felhívásban
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− az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők
vonatkozásában köteles előírni az az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az ajánlatkérő kétség esetén a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az
ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől arra vonatkozóan, hogy az
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megjelölt gazdasági szereplők
közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési
tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.15
Az uniós forrásból megvalósuló beszerzések kapcsán érdemes külön is
felhívni arra a figyelmet, hogy nem csak a tervezési szolgáltatás esetén,
hanem általában is, ha valamely szolgáltatás nyújtásához Magyarországon
külön engedélyt kell szereznie vagy regisztrálnia kell az Európai Unió vagy
az EGT más tagállamában letelepedett gazdasági szereplőknek,
alkalmassági követelményként akkor is csak a gazdasági szereplő
letelepedési joga szerinti jogosultság igazolása írható elő, illetve adott
esetben
szakmai
alkalmassági
követelményként
a
jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai előfeltételek (képzettség, szakmai
tapasztalat) igazolása. Emellett – az esetleges kockázatok kivédésére –
rendelkezhet úgy az ajánlatkérő, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés
megkötésének időpontjáig igazolnia kell a szükséges engedély meglétét –
amennyiben ezt elmulasztja, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek
minősül.
II
Gyakorlati tapasztalatok bemutatása

15

322/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
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Az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos általános, az auditok során
tapasztalt elvárás szerint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági
követelményeknek az a szerepe, hogy előzetesen megszűrje a jelentkezőket,
olyan módon, hogy kiderüljön, mely gazdasági szereplők nem alkalmasak
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
teljesítésére. Ezért az alkalmassági követelményeknek egy olyan minimum
elvárás-rendszert kell képviselniük, amelyek segítenek kiszűrni a feladat
teljesítésére nem képes gazdasági szereplőket. Az alkalmassági
követelmények előírása során a lehető legszélesebb körben kell
érvényesülnie a verseny követelményének és ennek megfelelően az
alkalmassági követelményeknek
a szükséges minimumra kell
korlátozódniuk. Az ajánlatkérő erre tekintettel a szerződéses feltételekkel, a
szakmai ajánlatra vonatkozó előírásokkal (pl. ütemterv) és a szakmai
értékelési szempontokkal tudja biztosítani a szerződésre vonatkozó
magasabb elvárások tényleges teljesülését. Ugyanakkor, ha az ajánlatkérő
mellőzi a műszaki és szakmai alkalmassági feltétel előírását, ezt minden
esetben megfelelően indokolnia kell.
A D.219/8/2018. számú határozat megállapította, hogy az ajánlatkérő
jogsértően járt el akkor, amikor a mezőgazdasági vontató, a karos kasza, és
a kommunális szívó-seprőgép beszerzése tárgyában indított közbeszerzési
eljárásában sem gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt, sem pedig
műszaki és szakmai alkalmassági feltételt nem írt elő, és a műszaki és
szakmai alkalmassági feltétel előírásának hiányát nem indokolta. A Kbt. 65.
§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő csak a közbeszerzési
dokumentumokban megindokolt kivételes esetben tekinthet el attól, hogy a
műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt
előírjon, és csak akkor, ha a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés
megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem
szükséges. Az ajánlatkérő akkor járt volna el jogszerűen, ha a műszaki és
szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltétel mellőzését a
közbeszerzési dokumentumokban megindokolja. A Döntőbizottság
kizárólag az indokolás vizsgálatát követően lenne abban a helyzetben, hogy
eldöntse, hogy a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés
megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem
szükséges.
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A) A gazdasági és pénzügyi alkalmasság
- Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat
Gyakori hiba, hogy az ajánlatkérő nem a felhívás feladásától visszafelé
számolva határozza meg a vizsgált releváns időtartamot, vagy két évnél
hosszabb idő vonatkozásában kéri a nyilatkozatot benyújtani, ami nem
megfelelő.
A jogalkotó továbbra is az ajánlatkérő mérlegelésére bízta, hogy a pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozatot, mint általánosan megfogalmazott
igazolási módot, milyen konkrét tartalommal tölti meg. A joggyakorlat
alapján legtöbbször a sorbaállítással, ritkábban a végrehajtással, hitelvisszafizetéssel összefüggésben meghatározott feltételekre alkalmazzák azt
az ajánlatkérők. Megjegyezzük, hogy a fizetési kötelezettség fedezethiány
miatti nem teljesítése kapcsán az ajánlatkérőnek javasolt a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti sorbaállítás
fogalmát alkalmaznia az alkalmassági követelmény előírásakor.
A D.845/11/2011. számú határozat megállapította, hogy az ajánlatkérő által
előírt pénzintézeti nyilatkozat vonatkozhat többek között a pénzforgalmi
számlán történő sorban állásra, fizetési késedelemre, hitelvisszafizetési
fegyelemre és bírósági végrehajtás esetén benyújtott beszedési megbízásra.
A D.194/7/2013. számú határozatban foglaltak alapján nem megfelelő az
alkalmasság igazolására a pénzintézet által kiállított nyilatkozat, amely
nem az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évre,
hanem a nyilatkozat kiállításától visszafelé számított két évre vonatkozik.
A nyilatkozat kiállításától visszafelé számított időszakra vonatkozó
nyilatkozat alapján az ajánlatkérő nincsen abban a helyzetben, hogy
ellenőrizze az alkalmassági minimumkövetelmény teljesülését.
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A D.183/11/2011., D.845/11/2011. számú határozataiban a Közbeszerzési
Döntőbizottság rögzítette, hogy az alkalmasság igazolására vonatkozó
rendelkezések kógensek, azoktól az ajánlatkérő nem térhet el. Az
ajánlatkérő tehát az eljárást megindító felhívásban nem írhatja elő, hogy a
pénzügyi nyilatkozat a nyilatkozat kiállításának napjától kezdődő
időszakra vonatkozzon.
A D.393/12/2013. számú határozatban foglaltak alapján a sorban állás elő
nem fordulására vonatkozó alkalmassági követelménynek való megfelelés
nem igazolható a pénzintézet olyan nyilatkozatával, amely a 30 napon túli
sorban állás elő nem fordulására vonatkozik. Az ajánlati felhívás alapján
alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamelyik pénzforgalmi számláján a
hirdetmény feladását megelőző két évben sorban állás fordult elő. Az
ajánlattevő által becsatolt nyilatkozat azonban azt tartalmazta, hogy az
ajánlattevő számláján 30 napon túli sorbanállás nem fordult elő. A
Döntőbizottság megállapította, hogy a nyilatkozat hiányos tartalma miatt
az ajánlatkérőnek hiánypótlást kellett volna elrendelnie.
A D.181/10/2012. számú határozatban foglaltak alapján az ajánlattevő
valamennyi fennálló számláján előforduló sorban állásra vonatkozó
alkalmassági követelmény teljesítésének igazolásához az ajánlattevő köteles
nyilatkozatot benyújtani a pénzintézetnél vezetett valamennyi számlájáról.
Amennyiben az ajánlattevő több intézetnél is rendelkezik számlával,
valamennyi, a számláját vezető pénzintézet nyilatkozatát be kell nyújtania.
Az ajánlattevő igazolásának szakmai szempontból egyértelműen
értelmezhető és értékelhető konkrét adatokat kell tartalmaznia annak
érdekében, hogy az ajánlatkérő meg tudja ítélni az ajánlattevő szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
A Döntőbizottság a D.427/8/2014. számú határozatában kifejtette, hogy az
ajánlattevő az általa benyújtott, pénzintézet által kiállított igazolással, mely
azt tartalmazta, hogy "A számlán a pénzforgalom rendszeres, probléma nem
fordult elő”, nem igazolta megfelelően, hogy teljesíti azt az alkalmassági
követelményt, miszerint az ajánlattevő egyetlen számláján se legyen 30
napot meghaladó időtartamú sorban állás vagy bírósági végrehajtás. A
pénzintézet által kiállított nyilatkozat ugyanis semmilyen konkrét, az
alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó információt nem
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tartalmazott. A kifejezés, hogy a számlán semmilyen probléma nem fordult
elő, túl általános és pénzügyi szempontból nem értelmezhető.
- Számviteli beszámoló
A Fővárosi Törvényszék a 3.Kf.649.954/2013/3. számú ítéletében vizsgálta,
hogy az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásban jogszerűnek
tekinthető-e a mérleggel kapcsolatos alkalmassági követelmény, ha más
tagállamok jogszabályai eltérő rendelkezéseket tartalmaznak a mérleg
adott elemével kapcsolatban. A közbeszerzési eljárásban a magyarországi
fióktelepén keresztül részvételi jelentkezést benyújtó német társaság
kifogásolta a követelményt, miszerint az ajánlattevő mérleg szerinti
eredménye az utolsó három lezárt üzleti évben nem lehet egy alkalomnál
többször negatív. A német társaság mérleg szerinti eredménye
rendszeresen negatív vagy nulla volt, mivel nyereségátadási szerződés
alapján az eredményét minden évben át kellett adnia az anyavállalatának.
A társaság fióktelepe szerint az alkalmassági követelmény hátrányosan
érinti, diszkriminálja a német jog alapján működő külföldi ajánlattevőket a
belföldi ajánlattevőkhöz képest, mivel a német számviteli jogszabályokban
a mérleg szerinti eredmény eltérő tartalmú; az például osztalék kifizetése
esetén is negatívba fordulhat. Arra hivatkozott, hogy az alkalmassági
minimumkövetelmény nem biztosította az ajánlatok objektív alapú,
megkülönbözetésmentes összehasonlíthatóságát. Az elsőfokon eljáró
bíróság előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió
Bíróságánál.
Az Európai Unió Bírósága C-218/11. számú ítéletében megállapította, hogy
a gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimális szintje nem határozható
meg a mérlegre való általános utalással, csak a mérleg egy vagy több
elemére való utalással. Ennek az elemnek alkalmasnak kell lennie arra,
hogy információt nyújtson a gazdasági szereplő gazdasági és pénzügyi
alkalmasságáról. Az éves beszámolókra vonatkozó tagállami jogszabályok
teljes harmonizációjának hiányában előfordulhat, hogy a tagállami
jogszabályok eltérően szabályozzák a mérleg azon elemét, amelyre való
utalással az alkalmasság minimális szintje meghatározásra került. Az
alkalmasság minimális szintjének előírása akkor is jogszerű, ha az annak
való megfelelést a mérleg olyan elemére való utalással kell igazolni, melyet
a tagállamok eltérően szabályozhatnak.
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A D.38/16/2015. sz. döntőbizottsági határozat szerint a felhívás feladását
közvetlenül megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben a pozitív mérleg (…)
előírása a beszerzés teljesítésének időtartamára és az egyéb pénzügyi
biztosítékok körére, terjedelmére tekintettel túlzottnak minősül. A
Döntőbizottság álláspontja szerint a mérleg szerinti eredmény 1 évben (a
kérelmezőnek ugyanis a 3 évből 1 évben volt negatív mérlege) történő
negatív volta még nem zárja ki az adott vállalkozási szerződésnek a
teljesíthetőségét, ha az adott vállalkozás a szerződéses biztosítékokat az
ajánlatkérő rendelkezésre tudja bocsátani és a pénzügyi, gazdasági
alkalmasság körében meghatározott többi alkalmassági feltételeknek
megfelel. Az 1 év negatív mérleg szerinti eredmény alapján nem zárható ki,
hogy az ajánlattevő egyébként az üzleti tevékenységét eredményesen
végzi, amennyiben az adott ajánlattevő üzleti tevékenységének pénzügyi
adatai a megfelelő likviditást, illetőleg tőkeerőt folyamatosan igazolják.
A D.358/10/2018. számú határozatban a Döntőbizottság megállapította,
hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 65. § (5) bekezdését, amikor az
ajánlattételi felhívásban túlzóan határozta meg a P.1 pont szerinti pénzügyi
alkalmassági feltételt. Az ajánlattételi felhívás szerint amennyiben az
ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval, mert
később kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A beszerzés
becsült értéke 45 748 031.-Ft volt, tehát az ajánlatkérő által előírt – a
közbeszerzés tárgyát érintő - 40 000 000.-Ft árbevétel, mint pénzügyi
alkalmassági kritérium meghaladta az adott közbeszerzés - a 19. § (3)
bekezdésének alkalmazása nélkül számított - értékének 75 %-át.
Fontos, hogy a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtásának
előírása esetén az alkalmasság vizsgálata körében ajánlatkérőnek külön
árbevételi követelményt kell meghatároznia azon cégek számára, akik a
vizsgált időszak kezdeténél később jöttek létre. [321/2015. Korm. rendelet
19. § (2) bekezdés]
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény 2015. július 6. napjával
megszűntette a mérleg szerinti eredmény fogalmát, így ennek
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vonatkozásában a 2016. évi üzleti évtől nincs helye alkalmassági
követelmény megfogalmazásának.

- Árbevétel (általános/közbeszerzési tárgya szerinti)
Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés b) és c) pontja szerint is előírásra kerül a közbeszerzés tárgya
szerinti árbevétel, azokat egymással megegyező mértékben kell előírni,
tekintettel a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére.
A D.54/16/2012. számú határozat szerint az ajánlatkérő alkalmassági
feltételként előírhat a teljes árbevételre és a beszerzés tárgya szerinti
árbevételre vonatkozó minimumkövetelményt is. A teljes árbevételből az
ajánlattevő gazdasági pozíciójára, piaci méretére lehet következtetni, míg a
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételből az ajánlattevő adott piacon
elfoglalt helyzetére. A két árbevétel együttes vizsgálata pedig azt a
többletinformációt biztosítja az ajánlatkérő számára, hogy a közbeszerzés
tárgya szerinti tevékenység mennyiben minősül az ajánlattevő fő
tevékenységének.
A Kbt. 65. § (5) bekezdése szerint az árbevételi adatokra vonatkozó
minimumkövetelményt az ajánlatkérőnek úgy kell meghatároznia, hogy –
az éves teljes árbevétel vizsgálata esetén – az a gazdasági szereplő, amely
rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti évben vagy években
összesen az adott közbeszerzés – a 19. § (3) bekezdésének alkalmazása
nélkül számított – értékét elérő teljes árbevétellel, vagy – a beszerzés tárgya
szerinti árbevétel vizsgálata esetén – az adott közbeszerzés – a 19. § (3)
bekezdésének alkalmazása nélkül számított – értékének 75%-át elérő
összegű, a beszerzés tárgya szerinti árbevétellel, nem minősülhet
alkalmatlannak.
A számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval igazolható alkalmassági
követelményektől eltérően az ajánlatkérőnek nem kell külön követelményt
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meghatároznia azon cégek számára, akik a vizsgált időszak kezdeténél
később jöttek létre.
A D.63/11/2018. számú határozatban a Döntőbizottság megállapította, hogy
az ajánlattételi felhívás pénzügyi alkalmasság körében a működését később
megkezdő ajánlattevő részére előírt árbevétel előírása jogsértő volt.
Egyrészről azért, mert a két részből álló eljárásban azt közbeszerzési
részenként a becsült értékhez viszonyítva kellett volna megállapítani,
másrészről pedig azért, mert annak mértéke sem felelt meg a Kbt.
rendelkezéseinek.
A Döntőbizottság továbbá megállapította, hogy a Kbt. 115. §-a szerint
lefolytatott eljárás során az ajánlatkérő jogsértően járt el, amikor olyan
gazdasági szereplőt is felhívott ajánlattételre, aki az ajánlattételi felhívásban
meghatározott alkalmassági feltételeknek nem felelt meg. A Kbt.
rendelkezése alapján az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, ezért
legalább öt olyan gazdasági szereplőt kell felhívnia ajánlattételre, aki a
teljesítésre képes és szakmailag is megbízható. A Döntőbizottság a
cégnyilvántartás adatai alapján megállapította, hogy az ajánlattételre
felhívott öt gazdasági szereplőből az egyiknek a 2015-ös alapítása óta eltelt
időben bevétele nem volt, tevékenységet nem végzett, beszámolót nem
készített, és az ajánlattételi határidő lejártakor nem szerepelt a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői nyilvántartásában.
-

Szakmai felelősségbiztosítás

A szakmai felelősségbiztosítás esetében megfontolandó azon megoldás
alkalmazása, mely szerint a felelősségbiztosítás szolgáltatása a szerződés
hatálybalépésének feltétele, de kiemelendő, hogy a 322/2015. Korm.
rendelet 11. §-a és 26. §-a alapján a felelősségbiztosításnak már a
szerződéskötéskor rendelkezésre kell állnia.
Megfontolandó továbbá azon gyakorlat alkalmazása is, hogy az ajánlatkérő
vizsgálja meg, majd döntsön arról, hogy a nyertes ajánlattevőtől elvárja-e,
hogy a szerződés teljes időtartama alatt fenntartsa a felelősségbiztosítását.
Megjegyzendő, hogy e kérdéskör már az alkalmasság igazolása körén túli,
hiszen ezt a szerződéses feltételekben részletesen rendezni kell (például a
felelősségbiztosítást miként tartsa fent, igazolja stb.).
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Indokolt az ajánlatkérőnek meghatároznia azt, hogy mit fogad el
igazolásként a felelősségbiztosítás fennállására vonatkozóan és annak
milyen kötelező tartalmi elemeit várja el. Az ajánlatkérő által alkalmassági
minimumkövetelményként előírt, meghatározott kártérítési limitű, a
beszerzés tárgyára vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosításnak
nem felel meg az a felelősségbiztosítás, amely a beszerzés tárgyát képező
feladatok mellett úgy terjed ki egyúttal további tevékenységekre is, hogy a
felelősségbiztosítás nem haladja meg az ajánlatkérő által meghatározott
kártérítési limitet.
A Döntőbizottság a D.179/16/2015. számú határozatában megállapította,
hogy az ajánlattevő nem felelt meg annak az alkalmassági követelménynek,
mely szerint a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó,
legalább százmillió forint/kár és háromszázmillió forint/év összeghatárig
fedezetet biztosító érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezzen,
mivel az ajánlattevő felelősségbiztosítása a személy- és vagyonvédelmi
tevékenység mellett általános épülettakarításra és
ingatlanüzemeltetésre is vonatkozott, de csak százmillió forint/kár és
háromszázmillió forint/év összeghatárig biztosított fedezetet.

B) Műszaki és szakmai alkalmasság
– Referencia
A referenciákkal kapcsolatos audittapasztalatok azt mutatják, hogy az
előírt referenciákat egymással összefüggésben kell vizsgálni. Ez alapján
hiába áll minden referencia-előírás kapcsolatban az eljárás tárgyával, és
hiába megfelelő a kért referencia értéke, ha összességében túlságosan
komplex és bonyolult a referenciákra vonatkozó követelmények
meghatározása, és az a beszerzés tárgyához képest aránytalannak minősül.
Mindenképpen kerülendő, hogy az ajánlatkérő a megvalósítani tervezett
beszerzésének „tükörképét” írja elő alkalmassági követelményként.
Az uniós auditok tapasztalatai alapján kifogásolható és nem megfelelő az
olyan referencia előírása, amelyet kizárólag Magyarországon lehet
megszerezni. Erre példa, ha az ajánlatkérő olyan előírást tesz, miszerint a
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referenciának bizonyos magyar rendszerre kell vonatkoznia, vagy magyar
engedélyek beszerzése kell hozzá. Szintén kifogásolható a magyarországi
szervizbázis alkalmassági követelményként vagy az ajánlat érvényességi
kellékeként való előírása.
Aggályos lehet emellett az olyan tartalmú előírás is, amely meghatározott
helyszínen teljesített referenciára vonatkozik. Például, ha vasútállomás
melletti parkoló építésére vonatkozik az eljárás, nem kerülhet előírásra
vasúti környezetben teljesített parkolóépítésre vonatkozó referencia,
ahogyan a gyárban tervezett útépítést sem lehet „ipari környezetben
teljesített” referencia előírásával meghatározni. A gyakorlati tapasztalatok
szerint ugyanezen okból nem köthető meg az érintett épület funkciója sem
(pl. oktatási intézmény, vagy uszoda). Szintén kerülendő árubeszerzések
esetében a bizonyos funkciójú speciális beszerzések előírása, úgymint
iskolai árubeszerzés vagy ügyfélkiszolgáló helyiségbe szánt bútorokra
vonatkozó referencia megkövetelése.
Szintén problémát jelent az audittapasztalatok alapján, ha „folyamatos
működés melletti” teljesítésről kérnek az ajánlatkérők referenciát. Az
általános elvárások között rögzítésre került, hogy az alkalmassági
követelmény célja annak felmérése, hogy „fizikailag” alkalmas-e az
ajánlattevő a feladat teljesítésére, amely adott esetben pl. egy kórház
felújítása. Ebből látható, hogy az olyan speciális elvárás, miszerint
folyamatos működés mellett kerüljön sor a felújításra, nem alkalmassági
követelményként írható elő, hanem az ajánlat részeként benyújtandó egyéb
dokumentumokból (pl. organizációs terv) ellenőrizhető, vagy pedig
szerződéses feltételként szerepeltetendő.
Az audittapasztalatokra figyelemmel kerülendő továbbá a meghatározott
operatív program keretében teljesített referencia (pl. KEHOP program
keretében…), vagy az EU forrásból támogatott teljesítésre vonatkozó
referencia megkövetelése, ha nem mutatható ki egy speciális körülmény,
amely alapján csak és kizárólag ezen referenciák bemutatása igazolhatja a
gazdasági szereplők alkalmasságát az adott szerződés teljesítésére.
A referencia követelménynek való együttes megfelelés – a Kbt. 65. § (6)
bekezdésének alkalmazásával – úgy valósulhat meg, hogy a referenciát
értékében nem lehet több referenciára bontani (azaz például egy, legalább
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100
millió
forint
értékű
magasépítésre
vonatkozó
referenciakövetelménynek megfelelés nem igazolható két ajánlattevő 50 50 millió forint értékű referenciáinak összeadásával), csak darabszámában
(azaz pl. ha két korábbi teljesítés igazolása követelmény, megfelelő, ha a
közös ajánlattevők egy-egy referenciát igazolnak).
A D.407/4/2018. számú határozatban a Döntőbizottság megállapította, hogy
az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési eljárás 2-5. része tekintetében a
321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a
Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdését, amikor az ajánlattevőt alkalmassá, ajánlatát
pedig érvényessé nyilvánította annak ellenére, hogy a Kbt. Második Része
szerinti árubeszerzésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolására saját maga által kiállított referencianyilatkozatot
nyújtott be a 2-5. részek tekintetében, holott a szerződő fél a korábbi
szállítások tekintetében költségvetési szerv, illetőleg egy közalapítvány
volt, ezért alkalmasságát az ő általuk kiállított referenciaigazolásokkal
kellett volna igazolnia.

– Szakemberek
A szakemberekre vonatkozóan az ajánlatkérő által megkövetelt,
benyújtandó iratoknak mindig összhangban kell állnia az előírt
alkalmassági minimumkövetelménnyel, így amennyiben végzettség nem
kerül előírásra minimumkövetelményként, úgy a végzettséget igazoló
dokumentumok megkövetelése mellőzendő.
Szakmai önéletrajz benyújtásának megkövetelése abban az esetben
szükséges, amennyiben szakmai gyakorlat előírásra került. Ebben az
esetben javasolt előírni, hogy azt a szakember írja alá, azonban sosem
kérhető közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
önéletrajz, mivel az feleslegesen nehezíti az ajánlattételt. Javasolt
ugyancsak annak meghatározása, hogy a szakmai tapasztalatot milyen
bontásban tüntesse fel a gazdasági szereplő. E körben felhívjuk a figyelmet
arra, hogy kizárólag az évek feltüntetése nem elegendő a szakmai
tapasztalat bemutatására, az ugyanis az ajánlatok bírálata során ahhoz
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vezet, hogy nem állapítható meg ténylegesen a szakmai tapasztalat
szükséges időtartamának megléte. Ugyancsak nem javasolt a napok
feltüntetése, figyelemmel arra, hogy az a vizsgált időtartam pontosabb
megállapításához már nem jelent érdemi segítséget, ezzel szemben az
ajánlatok összeállításának megnehezítéséhez és felesleges hibákhoz
vezethet. Minden esetben javasolt ugyanakkor feltüntetni azon előírást,
miszerint az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók
össze, illetve rendelkezni arról, hogy egy szakember több alkalmassági
feltétel tekintetében is bemutatható-e. Javasolt továbbá ajánlatkérőnek
meghatároznia, hogy a nem egész hónapokat ajánlatkérő miként veszi
figyelembe. A közbeszerzési dokumentumokban a szakmai gyakorlat
igazolásának módjára vonatkozó ajánlatkérői előírásokról is egyértelműen
és részletesen rendelkezni kell.
Különösen
az
ajánlattevővel
munkaviszonyban,
foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakemberek részéről javasolt továbbá ún.
rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásának előírása, azonban ezen
nyilatkozat formai követelményhez kötése (pl. közokirat, teljes bizonyító
erejű magánokirat) ugyancsak nem megengedett.
A különböző jogosultságok előírása esetén kifogásolható az olyan tartalmú
előírás, amely megköveteli, hogy a szakembernek valamilyen
nyilvántartásba vétellel vagy regisztrációval kell rendelkeznie, azt az
ajánlatkérő ugyanis csak a nyertes ajánlattevőtől, mint szerződéskötési
feltételt követelheti meg Ugyanakkor nem minősül hibának, ha igazolási
módként meghatározásra került, hogy amennyiben a szakember már
rendelkezik a kamarai jogosultsággal, úgy azt miként kell igazolnia. A
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a szakemberek már az
ajánlattétel időpontjában is rendelkeznek a szerződés teljesítéséhez előírt
szakmai kamarai jogosultsággal, és jelentősen megkönnyíti a bírálatot,
amennyiben igazolási módként előírásra került, hogy adott esetben a
kamarai jogosultság meglétével is igazolható az alkalmasság.
A szakmagyakorlási jogosultságot egyértelműen, jogszabályi hivatkozással
és/vagy kamarai regisztrációs kóddal kell megadni akként, hogy az
egyértelműen beazonosítható legyen
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A végzettség, képzettség tekintetében ajánlatkérő mindig köteles az általa
előírttal egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadni.
Szakmai tapasztalatként csakis a szerződés teljesítésével kapcsolatos és
annak tárgyához igazodó elvárás engedhető meg.
Az Európai Bizottság a közbeszerzési auditok során jellemzően
aggályosnak, a versenyt aránytalanul szűkítőnek találta, ha az ajánlatkérő
négynél több, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatását
követelte meg az ajánlattétel feltételeként. Az említett négy főnél magasabb
számú szakember alkalmassági követelményként történő előírása legfeljebb
különösen indokolt, egyedi esetekben lehet elfogadható.
Az audittapasztalatokra tekintettel általában kifogásolható az olyan
tartalmú előírás, amely valamely szakember európai uniós támogatásból
vagy FIDIC szerint megvalósult projektben való jártasságát írja elő.
Fontos, hogy az ajánlatkérők gyakran írnak elő olyan szakmai gyakorlatot,
amely fogalmilag magában hordozza valamely jogosultság meglétét (pl. 3
év felelős műszaki vezetői gyakorlat megkövetelése). Ez az audit
tapasztalatokra tekintettel kifogásható, mivel burkolt kamarai jogosultság
előírását jelenti, figyelemmel arra, hogy a jogosultság nélkül az adott
gyakorlat megszerzése nem lehetséges.
Az uniós audittapasztalatok alapján alkalmassági követelményként
kizárólag a szerződés teljesítéséhez kulcsfontosságú szakemberek meglétét
lehetséges előírni, míg a többi szükséges szakember szerződéskötési
feltételként szerepeltethető. Emellett csak olyan szakemberek bemutatását
írhatja elő az ajánlatkérő, akik a szerződés tárgyához közvetlenül
kapcsolódnak, és akiknek a tapasztalata a teljesítés szempontjából alapvető
fontosságú.
Az uniós auditok pl. minden esetben kifogásolják, ha az ajánlatkérő
szakmunkásokat és betanított munkásokat kér bemutatni alkalmassági
követelményként, mivel ők egyrészt nem minősülnek az irányelv szerint
szakembernek, másrészt közreműködésük a teljesítésben minden építési
munka elvégzésénél általános, előzetes igazolásként bemutatásuk ezért
szükségtelen terhet jelent.
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A D.268/12/2014. számú határozat értelmében a Döntőbizottság álláspontja
szerint a szakértő esetében alapvetően az alkalmasság meglétéhez annak
igazolása szükséges, hogy az ajánlattevő rendelkezik olyan szakemberrel,
aki megfelelő szakértelemmel bír és a szükséges tapasztalattal rendelkezik,
azaz részt vett olyan feladatok teljesítésében, amely a beszerzés tárgyához
hasonló paraméterekkel bír, így alátámasztja azt, hogy a beszerzendő
munkának megfelelő szolgáltatás elvégzésében részt vett. Nem szükséges
ezért az alkalmasság körében 5 db projektben való részvétel megkövetelése,
az meghaladja a szerződés teljesítésének ténylegesen szükséges mértékét.
A D.237/12/2012. számú határozat alapján projektmenedzsment szolgáltatás
teljesítéséhez szükségtelen a munkavédelmi koordinátor és a
környezetvédő mérnök képzettségű szakember alkalmassági feltételként
történő előírása. Ezen szakemberek előírásával az ajánlatkérő olyan
alkalmassági feltételt határozott meg, amely meghaladja a szerződés
teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértéket. A Döntőbizottság megítélése
szerint a beszerzés tárgya és nagyságrendje, a teljesítés ideje, speciális
hatósági előírások hiányában nem indokolják a minimum-követelményként
előírt szakemberek szükségességét.
A D.323/12/2014. számú határozat alapjául szolgáló ügyben az ajánlatkérő
előírta, hogy a projektvezetőnek rendelkeznie kell európai uniós
társfinanszírozású pályázati projektben megvalósult kommunikációs és
nyilvánosság biztosítására vonatkozó tevékenység területen szerzett
tapasztalattal. A nyertes ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás, valamint
azon belül a projektvezetői feladat ellátása szempontjából nem állapítható
meg többlet követelmény arra figyelemmel, hogy a beruházás európai
unióból származó forrásból valósul meg. A Döntőbizottság álláspontja
szerint a kifogásolt alkalmassági minimumfeltétel a szerződés teljesítéséhez
ténylegesen szükséges feltételek mértékét meghaladta.
A D.688/14/2010. számú határozatban a Döntőbizottság megállapította,
hogy az őrzés-védelmi tevékenységre is vonatkozó törvény előírásai szerint
őrzés-védelmi tevékenység és annak irányítása is csak abban az esetben
végezhető, hogy ha a szakember rendelkezik erre vonatkozó jogosultsággal
és tagja a szakmai kamarának. A Döntőbizottság jogi megítélése szerint
mindazon jogszabályi követelmények, amelyek teljesítését jogszabály
követeli meg, ahhoz, hogy adott tevékenység jogszerűen végezhető legyen,

40

1026 Budapest, Riadó u. 5. • 1525 Pf. 166. • Tel.: +36 1 882 85 00 • kapcsolat@kt.hu • www.kozbeszerzes.hu

a jogszabály kötelező erejénél fogva részei az alkalmassági
feltételrendszernek. Ellenkező álláspont elfogadása nemcsak a jogszabály
megsértését jelentené, hanem súlyosan sértené a verseny tisztaságát és az
esélyegyenlőséget is.
– Gépek/berendezések/műszaki felszereltség
Az uniós audittapasztalatok alapján csak abban az esetben lehetséges
előírni gépek rendelkezésre állását alkalmassági követelményként, ha azok
a szerződés tárgyához közvetlenül kapcsolódnak, és olyan speciális
gépekről van szó, amelyekkel a piacon nem rendelkeznek általánosan az
ajánlattevők. Ebben az esetben sem lehetséges azonban speciális, a gépekre
vonatkozó
paramétereket
meghatározni,
kapacitásra
vonatkozó
előírásokat szerepeltetni, mivel ezeket a szerződéskötési feltételek között
lehetséges megtenni.
Az auditvizsgálatok nem tartják védhetőnek egy rövid teljesítési
határidővel megvalósításra kerülő közbeszerzésnél a komplexebb,
költségesebb műszaki technikai felszereltség előírását (pl. projektirányítási
szoftver egy 1,5 éves teljesítés esetében) sem.
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A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában
(KÉ 2019. évi 33. szám; 2019. február 15.)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
183. §-ának c) pontja, valamint a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 18. §-ának (1) bekezdése alapján a
Közbeszerzési Hatóság az alábbi-ak szerint útmutatót ad ki a Korm. rend.
8-11.
§-aiban
hivatkozott
igazolásokról,
nyilatkozatokról
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők vonatkozásában.
A Kbt. XI. fejezete az ajánlattevőkkel és a részvételre jelentkezőkkel
kapcsolatos követelményeket határozza meg, amelyek egyrészt a
gazdasági szereplők jogi helyzetére (kizáró okok), másrészt az
alkalmassági követelményekre vonatkoznak (gazdasági és pénzügyi
helyzet, műszaki és szakmai alkalmasság, valamint, ha a szerződés
teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezésre vonatkozó feltételek).
A Kbt. 62-63. §-ai tartalmazzák a kizáró okokra vonatkozó szabályokat. A
kizáró okok határozzák meg azokat a körülményeket, amelyek fennállása
esetén az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az eljárásból kizárásra kerül
[kivéve, ha a Kbt. 64. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kellőképpen igazolta megbízhatóságát, amelyet a Közbeszerzési Hatóság véglegessé vált – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén – a bíróság jogerős határozatában megállapított].
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I.

Speciális szabályok az egyes kizáró okok tekintetében

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont
A bizonyos bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos kizáró ok [Kbt. 62.
§ (1) bekezdés a) pont] körébe tartozik 2015. november 1-jétől például az
1978. évi IV. törvény, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 1978. évi IV. törvény, illetve
a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem,
valamint a Btk. szerinti kényszermunka. Az Európai Bizottsággal folytatott
egyeztetések eredményeként került továbbá a Kbt.-be az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési
és koncessziós eljárásban bűncselekmény.
Kbt. 62. § (2) bekezdés
Előző kizáró okhoz kapcsolódóan 2015. november 1-jétől kizáró okként jelenik meg a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti előírás. Ennek értelmében a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bűncselekmények elkövetése abban az esetben is kizárást eredményez, ha az említett bűncselekményeket a
gazdasági szereplő jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője,
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén
annak egyedüli tagja követte el, és az az eljárás megindítását megelőző 5
éven belül hozott jogerős ítéletben megállapításra került. Ily módon nem
kizárólag természetes személy ajánlattevő/részvételre jelentkező,
alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő zárható ki az említett bűncselekmények elkövetése esetén, hanem
jogi személy, gazda-sági társaság is.
Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, adó, vám és járulékfizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos kizáró ok szabályozásában lényeges, hogy a törvény előírásai alapján 2015. november 1-je után nem feltétel,
hogy a mulasztást a letelepedés szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai állapítsák meg (bármely államban elköve-
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tett jogsértés megalapozza a kizáró okot). Továbbá, nemcsak azon gazdasági szereplő mentesül ezen kizáró ok hatálya alól, aki a tartozás megfizetésére halasztást kapott, hanem az is, aki a tartozását, az esetleges kamatot
és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig
megfizette.
Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében rögzítendő, hogy a Kbt. 62.
§ (4) bekezdés szerint e kizáró okot nem kell alkalmazni olyan esetben, ha
az ajánlatkérő a 98. § (4) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le.
Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, gazdasági, szakmai tevékenységgel kapcsolatban elkövetett és jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt a korábbi szabályozás a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alóli mentesülés időtartamához kötötte, a Kbt. 62. § (1) bekezdés
e) pontja alapján azonban a 2015. november 1-jét követően indult
közbeszerzési eljárásokban a tárgyi kizáró okban foglalt körülmények
akkor eredményeznek kizárást a közbeszerzési eljárásból, ha a gazdasági,
illetve szakmai tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény elkövetését az
elmúlt 3 éven belüli jogerős bírósági ítélet állapította meg.
Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, jogi személy tevékenységének
korlátozására vonatkozó kizáró ok szabályozása 2015. november 1-jén – a
koncesszió Kbt.-beni rendezésének megfelelően – kiegészült a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001.
évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjára utalással. E rendelkezés
szerint ugyanis, amennyiben a bíróság a jogi személy tevékenységét
korlátozza, a korlátozás ki-terjedhet arra is, hogy az eltiltás ideje alatt a jogi
személlyel nem köthető koncessziós szerződés.
Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pont
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A Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, közbeszerzési eljárásokban való
részvételtől eltiltással kapcsolatos kizáró ok tekintetében változás, hogy
2015. november 1-jétől maga a kizáró ok utal arra, hogy a Közbeszerzési
Döntőbizottság általi eltiltásra, illetve annak időtartamára vonatkozik a kizáró ok. Egyrészt a törvény konkrétan utal a Kbt. 165. § (2) bekezdés f)
pontjára, a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatában megjelenő
döntésre. Másrészt a törvény egyértelműsíti a kizárás időtartamára vonatkozó szabályt: a korábbi szabályozás szerint a kizáró ok hatálya az eltiltás
ideje alatt állt fenn, a 2015. november 1-jétől hatályos, illetve 2018. január 1.
napjával módosított Kbt. pedig a kizáró ok hatályát úgy határozza meg,
hogy az a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében (vagy
a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén) a bíróság által jogerősen megállapított időtartam
végéig áll fenn. A Közbeszerzési Döntőbizottság az eltiltás időtartamát a
Kbt. 165. § (8)-(11) bekezdései alapján határozza meg.
Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja szerinti, korábbi közbeszerzési eljárásban elkövetett hamis adatszolgáltatás (hamis nyilatkozattétel) miatti kizárásra vonatkozó kizáró ok a korábbi jogszabályi előírás egyértelműsítéseként 2015. november 1-jén kiegészült azzal a követelménnyel, hogy – a tárgyi kizáró ok abban az esetben állapítható meg, ha – a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig. Ugyancsak a korábbi jogszabályi rendelkezés egyértelműsítéseként elválasztásra került a tárgyi kizáró oknak az az esete, amikor az érintett gazdasági szereplő a kizárását el nem fogadva a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt megtámadja az ajánlatkérő döntését [lásd Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g) pont]. A 2017. január 1. napjától hatályos, valamint az eljárásjogi szabályokkal való összhang megteremtése érdekében 2018. január
1. napjával módosított Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja a fentiek mellett
vagylagosan rendelkezik arról az esetről is, amikor a kizárás tekintetében
jogorvoslatra került sor, és az ajánlatkérő hamis adat szolgáltatása miatt
történt kizárásról hozott döntését
a Közbeszerzési Döntőbizottság
véglegessé vált döntésében (vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén) a bíróság
jogerős három évnél nem régebben hozott határozata jogszerűnek mondta
ki, a hamis adat szolgáltatásának megállapítás mellett.
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Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában megjelenő kizáró ok is hamis adatszolgáltatással kapcsolatos kizáró ok, azonban az adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint ugyanis az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti
kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérő-nek
a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett
hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.
Kizárást eredményez tehát, ha valamely gazdasági szereplő:
- az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, illetve hamis
adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, amennyiben az ia) és ib)
pontokban foglaltak megvalósulnak vagy
- a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró
okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő
igazolási kötelezettségének, amennyiben az ia) és ib) pontokban
foglaltak megvalósulnak.
Fontos rögzíteni, hogy maga a kizáró ok tartalmazza a hamis adat, hamis
nyilatkozat fogalmát. Hamis nyilatkozatnak minősül, ha a gazdasági
szereplő a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
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nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró
okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási
kötelezettségének. Ennek oka nyilatkozati elv bevezetésben keresendő. A
Kbt. a nyilatkozati elv előtérbe helyezésével lényegében megelőlegezi a
bizalmat a gazdasági szereplők felé, azzal, hogy a gazdasági szereplőnek
az egységes európai közbeszerzési dokumentumban – illetve nemzeti
eljárási rendben folytatott eljárásban egyszerű nyilatkozatban – foglalt
állítása (nyilatkozata) alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni, hogy az
adott gazdasági szereplő nem áll a kizáró okok hatálya alatt és alkalmas a
szerződés teljesítésére. Indokolt volt tehát a gazdasági szereplőknek a
nyilatkozatban foglaltakért fennálló felelősségét is megnövelni.
Önmagában az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak
igazolására benyújtandó nyilatkozatok, igazolások elmaradása nem jelent
kizárást a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján.
Amennyiben valamely gazdasági szereplő az adott közbeszerzési eljárásból a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján kizárásra kerül, úgy a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés h) pontja értelmében az adott közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig nem vehet részt közbeszerzési
eljárásban, feltéve, hogy – a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti –
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor ezen időtartam alatt.
Amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az
ajánlatkérő kizárásáról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának
megállapítása mellett – a Közbe-szerzési Döntőbizottság véglegessé vált
döntésében vagy (a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén) a bíróság jogerős
határozatában jogszerűnek mondta ki, a kizáró ok a végleges, illetve
jogerős határozattól számított három évig áll fenn.
A Kbt. 124. § (4) bekezdése a koncessziós beszerzési eljárással kapcsolatban
rögzíti, hogy a 62. § (1) bekezdés i) pontjában az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására szolgáló igazolások be nem nyújtásához kapcsolódó kizáró ok akkor alkalmazandó, ha
az ajánlatkérő a koncessziós beszerzési eljárásban is a kizáró okok előzetes
igazolására előírja e dokumentum használatát.
Fontos továbbá, hogy az ajánlatkérőnek tájékoztatási kötelezettsége áll
fenn a Közbeszerzési Hatóság felé, ha a fenti kizáró ok miatt kerül kizárás-
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ra egy gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő – az
érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt
gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles ezt a tájékoztatási kötelezettségét teljesíteni [Kbt. 62. § (7) bekezdés].
Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontban megjelenő kizáró ok nem szerepelt a
2015. október 31-ig hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: régi Kbt.). Ezen kizáró ok a folyamatban lévő
közbeszerzési eljárás során tanúsított tisztességtelen ajánlattevői
magatartások esetére vonatkozik.
A Kbt. – 2019. április 1-jétől hatályos – 62. § (1) bekezdés j) pontja értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
- aki esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy
- olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan
előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
- korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből
az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig vagy
- amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az
ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a jogtalan befolyásolás
megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé
vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) ponthoz hasonlóan 2019. április 1-jei hatállyal a
Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok tekintetében is rögzítésre
került a kizáró ok időbeli hatálya abban az esetben, ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra (Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának
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véglegessé
válásától/Közbeszerzési
Döntőbizottság
döntésének
megtámadása esetén a bíróság döntésének jogerőssé válásától számított 3
év).
Ajánlatkérőnek e kizáró ok szerinti kizárás esetén tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Közbeszerzési Hatóság felé a Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti, off-shore cégekre vonatkozó kizáró ok a következők szerint módosult 2015. november 1-jei hatállyal:
kikerült a kedvezményes adózás kitétele [régi Kbt. 56. § (1) bekezdés
kb) pont], azaz kizárást az adóilletőség Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)
pontjában szereplő államokon kívüli államban lévő adóilletőség
eredményez;
a gazdasági szereplőben 25 %-ot meghaladó részben
tulajdonos/szavazati joggal rendelkező jogi személynek csak kb) pontnak
kell megfelelnie (nem zárható ki letelepedési helye miatt)
a gazdasági szereplőben 25 %-ot meghaladó részben
tulajdonos/szavazati joggal rendelkező jogi személyre vonatkozó kizáró
ok [Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pont] alvállalkozó, illetve más szer-vezet
esetén is vizsgálandó [a régi Kbt. vonatkozó, 56. § (2) bekezdése csak az
ajánlattevőre/részvételre jelentkezőre vonatkozott];
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló (2017. június 26-án hatályba lépett) 2017. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont f) alpont nem vizsgálandó
(nem jelent tényleges tulajdonost a kizáró ok vonatkozásában a vezető
tisztségviselő).
Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pont szerinti kizáró ok 2018. január 1. napjával
annyiban módosult, hogy – összhangban az eljárásjogi szabályok változásával – a kizáró okot a munkaügyi hatóság két évnél nem régebben véglegessé vált határozata vagy (annak közigazgatási perben történő megtámadása esetén) a bíróság két évnél nem régebben jogerőssé vált határozata
alapozza meg, amely határozat a jogsértés megállapítása mellett a központi

9

1026 Budapest, Riadó u. 5. • 1525 Pf. 166. • Tel.: +36 1 882 85 00 • kapcsolat@kt.hu • www.kozbeszerzes.hu

költségvetésbe történő befizetésre kötelezést vagy közrendvédelmi bírság
kiszabását tartalmazza.
Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont szerinti, összeférhetetlenséggel kapcsolatos kizáró ok – az irányelvi előírásoknak megfelelően – 2015. november 1jét követően kizáró okként jelenik meg a törvényben (a régi szabályozás
alapján érvénytelenséget eredményezett az összeférhetetlenség).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a 25. § szerinti
összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán
kívül nem lehet más módon orvosolni.
E kizáró ok szorosan összefügg a Kbt. 25. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezéssel, mely szerint az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A
kizárást megelőzően az ajánlatkérő – hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés
útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági
szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való
részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az
összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett
intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések)
elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.
Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pont szerinti, korábban elkövetett versenyjogsértéssel kapcsolatos kizáró ok a régi Kbt.-ben fakultatív kizáró okként
szere-pelt (mint súlyos szakmai kötelességszegés lehetett figyelembe
venni). Ezen túl, 5 év helyett 3 évnél nem régebben hozott véglegessé vált
és
vég-rehajtható
versenyfelügyeleti
határozat,
illetve
annak
megtámadására irá-nyuló közigazgatási per esetén jogerős és
végrehajtható bírósági ítélet alapján lehet megállapítani a szóban forgó
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kizáró okot 2015. november 1-jét követően. Fontos változás, hogy – miután
nem csak az említett szervek határozata, ítélete alapozza meg a kizáró
okot, hanem a Kbt. 62. § (1) be-kezdés n) pontja szerint ilyen jogsértést
megállapító más versenyhatóság vagy bíróság határozata, ítélete is – nem
kizárólag versenyeztetési eljárás-ban elkövetett versenyjogsértés jelenthet
kizárást a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja alapján.
Fontos kapcsolódó szabályt tartalmaz a Kbt. 62. § (5a) bekezdése, mely
szerint a tárgyi kizáró okot a közbeszerzési eljárásban nem kell alkalmazni,
ha a Kormány a verseny biztosítása érdekében annak alkalmazása alól az
ajánlatkérő kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést adott. A
felmentést az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzési eljárás megkezdését
megelzően, akkor kérheti, ha a közbeszerzési eljárással érintett piac
gazdasági szereplőinek jelentős része az (1) bekezdés n) pontja szerinti
kizáró ok hatálya alatt áll, ide nem értve azon gazdasági szereplőket,
amelyek a 64. § szerinti öntisztázás alapján nem zárhatók ki a
közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
feltünteti, hogy a közbeszerzési eljárásban az (1) bekezdés n) pontja
szerinti kizáró okot a Kormány határozatára tekintettel nem alkalmazza.
Az Európai Unió Bírósága a C-124/17. számú, előzetes döntéshozatali
ügyben született ítélete (Vossloh Laeis GmbH) megerősíti a Kbt.-ben a kizáró ok kezdetének számítására vonatkozó rendelkezéseket azzal, hogy
kimondta, hogy a 2014/24 irányelv 57. cikkének (7) bekezdését úgy kell
értelmezni, hogy amennyiben a gazdasági szereplő az ezen irányelv 57.
cikke (4) bekezdésének d) pontjában említett [a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és
o) pontja szerinti versenyjogi jogsértés] kizárási ok alapjául szolgáló
magatartást tanúsított, amelyet a hatáskörrel rendelkező hatóság szankcióval sújtott, a kizárás maximális időtartamát e hatóság határozatának időpontjától kell számítani, vagyis a Bíróság szerint a tagállamok jogszerűen
járnak el, amikor a kizáró ok fennálltát és annak maximális időtartamát a
jogsértés megállapításához és nem a jogsértő cselekmény elkövetéséhez
kötik.
Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja szerinti kizáró ok 2015. november 1-jétől
alkalmazandó, amely:
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-

-

-

az adott, folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban elkövetett versenyjogsértés miatt rendeli kizárni az érintett gazdasági szereplőt,
kivéve, ha
a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági
Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101.
cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2)
bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek
fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2)
bekezdése szerinti végzésében megállapította (a Gazdasági
Versenyhivatal által gyakorolt engedékenységi politika keretében
adott kedvezmény);
ajánlatkérőnek bizonyítania kell a fenti jogsértés elkövetését.

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pont
A Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja szerinti kizáró ok szintén 2015.
november 1-jén jelent meg a Kbt-ben. E szerint az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazo-lásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 2017.
január 1. napjától hatá-lyos rendelkezése szerint közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére
biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt
három évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági, véglegessé vált
közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén jogerős bírósági határozat megállapította.
Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont
A 2017. január 1. napjától bevezetésre kerülő új kizáró ok, a Kbt. 62. § (1)
bekezdés q) pontja szerint nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós
beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság
véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására
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irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem
régebben meghozott határozata megállapította.1

Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont
A fakultatív kizáró okok között – az irányelvi előírásoknak megfelelően –
új kizáró okként jelent meg 2015. november 1-jén a Kbt. 63. § (1) bekezdés
a) pontja, mely szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
előír-hatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező,
al-vállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazda-sági szereplő, aki súlyosan megszegte a 73. § (4) bekezdésében
említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket és ezt
három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált
közigazgatási vagy annak közigazgatási perben való megtámadása esetén
jogerős bírósági határozat megállapította.
A tárgyi kizáró okban hivatkozott Kbt. 73. § (4) bekezdés a jogszabályok,
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre
utal.
Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pont
E kizáró ok tekintetében a gyakorlati alkalmazhatóság biztosítása érdekében a törvény rögzíti, hogy a szakmai kötelezettségszegést jogerős
bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak közigazgatási perben
való megtámadása esetén jogerős bírósági határozatnak kell megállapítani.
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pont
A Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó szerződésszegéssel kapcsolatos kizáró ok irányelvi
szabályok alapján került a Kbt.-be. Annak érdekében, hogy a folyamatban
lévő közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a kizáró ok fennállását a
1

Ld. A Közbeszerzések Tanácsának útmutatóját a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés
súlyosságának megítéléséhez kapcsolódó szempontokról (KÉ 2017. évi 18. szám; 2017. február 10.), amely
alapvetően a 2017. január 1. napja és 2017. március 31. napja közötti átmeneti időszak vonatkozásában
nyújtott támpontot a jogalkalmazók számára a kizáró ok megítélése kapcsán.
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gazdasági szereplők tekintetében ellenőrizni tudja, a Kbt. 142. § (5)-(6)
bekezdése általános tájékoztatási kötelezettséget ír elő az ajánlatkérők
számára a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő körülmények
fennállása esetén a Közbeszerzési Hatóság felé. Abban az esetben tehát, ha
az ajánlatkérő a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítése során a Kbt. 63. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti körülmények bekövetkezését tapasztalja, köteles azt
bejelenteni a Közbe-szerzési Hatóságnak. A Közbeszerzési Hatóság a Kbt.
187. § (2) bekezdés ae) pontja alapján nyilvántartást vezet a számára
bejelentett a szerződés-szegésekről és honlapján közzéteszi azokat (az
adatoknak a honlapon a szerződésszegéstől számított három évig kell
elérhetőnek lenniük). A Kbt. a közbeszerzési irányelvekkel összhangban
nem követeli meg jogerős határozat meglétét a releváns szerződésszegések
vonatkozásában.
Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pont
Ezen, alvállalkozói kifizetésekkel kapcsolatos kizáró ok kötelező kizáró
okból került a fakultatív kizáró okok közé 2015. november 1-jei hatállyal.
Régi Kbt. 57. § (1) bekezdés d)-e) pontjával kapcsolatos kizáró ok
Gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való
szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés
fakultatív kizáró ok helyett alkalmassági követelményként írható elő a Kbt.
65. § (1) bekezdés c) pontja értelmében.
Ehhez kapcsolódóan, az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bekezdés szerint az ajánlat-kérő a Kbt. Második Része
szerinti eljárásban – az eljárást megindító felhívásban – az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján köteles elő-írni az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés
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szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

II.

Általános rendelkezések

II.1. Kizáró okok előírása
A Kbt. a közbeszerzési eljárást megindító felhívásra vonatkozó szabályai
között tartalmazza, hogy a kizáró okokat és utalást a megkövetelt igazolási
módokra a felhívásnak tartalmaznia kell [Kbt. 50. § (2) bek. m) pont].
A kizáró okokat (kötelezően előírandó és választhatóan előírható) a Kbt. –
a korábbi szabályozással egyezően – taxatív módon felsorolja, vagyis azok
az ajánlatkérők által nem bővíthetőek. A Kormány – a Kbt. 198. § (1)
bekezdés 1. és 2. pontjában rögzített felhatalmazás alapján – rendeletben
határozza meg, hogy az ajánlatkérő a kizáró okok igazolására milyen
igazolási módokat, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elő
vagy köteles elfogadni.
A kizáró okokat a Kbt. 62-63. §-ai tartalmazzák, a kizáró okok hiánya
igazolásának módját pedig a Korm. rend. 8-17. §-ai rögzítik.
Uniós eljárásrendben a kötelezően érvényesítendő kizáró okok a Kbt. 62. §
(1)-(2) bekezdésében szereplő kizáró okok, míg nemzeti eljárásrendben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok a Kbt. 114.
§ (1) bekezdése alapján. A Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok az
ajánlatkérő döntésének függvényében alkalmazandó ún. fakultatív kizáró
okok. Nemzeti eljárási rendben a Kbt. 114. § (1) bekezdésében
meghatározott, kötelezően alkalmazandó kizáró okokon kívül minden
egyéb – akár a Kbt. 62. §-ában, akár a Kbt. 63. §-ában meghatározott –
kizáró ok fakultatívnak tekinthető.
A Kbt. 62. § (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban köteles hivatkozni a kötelezően alkalmazandó, Kbt. 62. § (1) és

15

1026 Budapest, Riadó u. 5. • 1525 Pf. 166. • Tel.: +36 1 882 85 00 • kapcsolat@kt.hu • www.kozbeszerzes.hu

(2) bekezdése szerinti kizáró okokra. A fakultatív kizáró okok tekintetében
a Kbt. 63. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatkérő köteles az eljárást
megindító felhívásban megjelölni az általa alkalmazott, 63. § (1) bekezdése
szerinti kizáró okokat.
A Kbt. 47. § (2a) bekezdés értelmében – amennyiben az ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik – az ajánlatkérő – többek között – a kizáró okok igazolására benyújtandó igazolásokat, nyilatkozatokat köteles
egyszerű másolatban is elfogadni, azok eredetiben történő benyújtása előírásának nincs helye.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése és a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében minden olyan kizáró ok hiányát, amelyek adataihoz az ajánlatkérő
elektronikus nyilvántartásban, ingyenesen hozzáfér, az ajánlatkérőnek kell
ellenőriznie e nyilvántartásokból. Ilyen nyilvántartások2:
az e-Certis rendszerben feltüntetett adatbázis,
a magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások,
valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az
igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak (a
magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben
való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik), valamint
fentieken kívül minden olyan ingyenesen, elektronikus úton elérhető nyilvántartás, amelynek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő megjelölte.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárásból ki kell
zárni azt a gazdasági szereplőt, aki a kizáró okok hatálya alatt áll, vagy
akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2)
bekezdés lehetővé teszi továbbá, hogy ajánlatkérő kizárja:
- azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],
- azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely
számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].
II.2. Igazolás uniós eljárásrendben
Kizáró okok hiányának igazolása ajánlattevő/részvételre jelentkező tekintetében
2

A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus,
hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről
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A kizáró okok hiányának előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával van lehetőség az uniós értékhatárokat
elérő értékű közbeszerzési eljárások esetén. A Kbt. 67. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában vagy – több szakaszból álló eljárás esetén – részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint –
adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani. A Kbt. 67. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik
arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmas-sági
követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
köteles arra vonatkozó iránymutatást adni, hogy az alkalmassági
követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes
európai
közbe-szerzési
dokumentumban
milyen
részletességű
nyilatkozatot köteles tenni. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését,
hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely
szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis
alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló
nyilatkozatot. Az ajánlatkérő köteles ezt a nyilatkozatot előzetes
ellenőrzésre elfogadni [Kbt. 69. § (2) bekezdés].
A kizáró okok hiányának Korm. rendelet szerinti igazolási kötelezettsége:
- a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt terheli;
- ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő valamely kizáró ok vagy
alkalmassági feltétel, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritérium tekintetében egyáltalán nem, vagy határidőn túl nyújtott be igazolást, vagy a hiányosan benyújtott, illetve nem
egyértelmű tartalmú igazolások esetében az esetleges hiány-pótlást,
illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az
igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő
ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra
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figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat-tevőt hívja fel a (4)
bekezdés szerint az igazolások benyújtására [Kbt. 69. § (5) bekezdés];
- adott esetben ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb,
hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú
következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások
benyújtására; ajánlatkérő ezzel a lehetőséggel akkor élhet, ha az
értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen
kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sor-rendje
nem változik [Kbt. 69. § (6) bekezdés];
- ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második
legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát
megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására [Kbt. 69. § (6)
bekezdés]
- ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az ajánlatok bírálata
során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő
nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt
munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy
részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a Korm. rendelet szerinti
igazolásokat [Kbt. 69. § (7) bekezdés]
- a kizáró okok fenn nem állása tekintetében figyelembe vett értékek
teljesülése esetén az ajánlat vagy részvételi jelentkezés akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban
feltüntetett adatoktól; a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti esetben az
igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, adott esetben a korábbi
nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó adatok azonban már nem
változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők
rangsorát [Kbt. 69. § (9) bekezdés]
- közös ajánlattétel/részvételre jelentkezés esetén a közös ajánlattevők/részvételre jelentkezők mindegyike külön nyújtja be az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot [Korm. rendelet 3. § (3)
bekezdés]
- az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt
nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági
követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti
kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban
foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett [Kbt. 69. §
(5) be-kezdés].
A Kbt. 2017. január 1. napjától hatályos 69. § (4) bekezdése rendelkezik
arról az esetről is, ha a gazdasági szereplő ajánlatában, részvételi
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jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül nyújt be
igazolásokat. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a fenti eset-ben az
ajánlatkérő ezeket az igazolásokat figyelmen kívül hagyhatja, és elegendő
azokat csak és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,
kizárólag azon ajánlattevők tekintetében be-vonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az
ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlat-tevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mint-ha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség
szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése új rendelkezésként rögzíti, hogy nem kérhető
a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés
szerinti fel-hívására a gazdasági szereplő csak arról nyilatkozik, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat
során. Ebben az esetben az igazolást akkor is úgy kell az ajánlatkérőnek
elfogadnia, mintha abban az eljárásban nyújtották volna be, ha a korábbi
igazolás meg-jelöli, hogy azt mely – más – közbeszerzési eljárásban való
felhasználás céljára állították ki.

Kizáró okok hiányának igazolása alvállalkozó tekintetében
Előzetes igazolás [Kbt. 67. § (4) bekezdés]:
- az alvállalkozója tekintetében az ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint, ha
az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót;
- a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban
nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Igazolás módja [Korm. rendelet 15. §]:
- ajánlattevő/részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vonatkozásában egységes európai közbe-szerzési

19

1026 Budapest, Riadó u. 5. • 1525 Pf. 166. • Tel.: +36 1 882 85 00 • kapcsolat@kt.hu • www.kozbeszerzes.hu

-

dokumentumot köteles benyújtani a kizáró ok hiányának igazolására
alvállalkozója tekintetében, ezzel az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati
kötelezettségének. [Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés];
azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti – egyszerű – nyilatkozatot nyújt be
[Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés].

Kizáró ok hiányának igazolása alkalmasságot igazoló más szervezet tekintetében
Előzetes igazolás: amennyiben az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az
előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek is be kell nyújtania az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot a kizáró okok hiányának és az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására [Kbt. 67. § (3) bekezdés;
Korm. rendelet 3. § (2) be-kezdés]. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 2019.
április 1. napjától hatályos 41/A. § (5) bekezdése alapján az EKR-ben
eleketronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasságot
igazoló más szervezet képviseletében az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolás módja: a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet esetében a
kizáró okok hiányának igazolására elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tett nyilatkozat, e tekintetben egyéb igazolás benyújtására nem kötelezett. A Korm. rendelet szerinti igazolásokat csak az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében kell benyújtania. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozati kötelezettségének. [Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
II.3. Igazolás nemzeti eljárásrendben
Kizáró okok hiányának igazolása ajánlattevő/részvételre jelentkező tekintetében
A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes
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formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része
„egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1)
be-kezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1)
be-kezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban
meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő
a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró
ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

Nemzeti eljárásrendben tehát:
- a kizáró okok hiányának igazolása (előzetes és tényleges igazolása is)
egyszerű nyilatkozattal történik, nem kell egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani;
- ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat [Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés];
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i)
pontja ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia
(nyilatkoznia az említett rendelkezésekben foglalt tartalommal kell
ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek) [Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés];
- ajánlatkérőnek a nyilatkozat mellett ellenőriznie kell a kizáró ok
hiányát a rendelkezésére álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Kizáró okok hiányának igazolása alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet tekintetében
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.
Nemzeti eljárásrendben az alvállalkozó, alkalmasságot igazoló más szervezet tekintetében ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek kell egyszerű
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nyilatkozat formájában nyilatkoznia arról, hogy az általa megjelölt alvállalkozó, alkalmasságot igazoló más szervezet nem áll az előírt kizáró okok
hatálya alatt az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg,
(további) igazolási kötelezettség nem terheli. Ez ily módon egybeesik a
Kbt. 67. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettséggel, a Kbt. 67. § (4) bekezdés
és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 117. §-a alapján önállóan kialakított szabályok szerint jár el, a felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját e rendeletben meghatározottak szerint írhatja elő [Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés].
III. Kizáró okok
A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza azokat a kizáró okokat, amelyeket uniós eljárásrendben a közbeszerzési eljárásban kötelező érvényesíteni, vagyis azok bármelyikének fennállása esetén az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót és kapacitást biztosító szervezetet ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia.
1.
Kizáró ok

Kötelező kizáró okok [Kbt. 62. §]
Helye az
Igazolási mód és kapcsolódó
egységes
információk
európai
közbeszerzés
i
dokumentu
mban

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények
valamelyikét elkövette, és a
bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyert,

aa)-af): III.
rész
„A”
szakasz

 kizárólag
természetes
személy gazdasági szereplő
köteles igazolni [Korm. rend.
8. § a) pont] 3

ag): III. rész

3

Amennyiben a felsorolt bűncselekmények elkövetése miatt jogi személlyel szemben a bíróság a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2)
bekezdés b), c) vagy g) pontja alapján a tevékenységet jogerős ítéletében korlátozta, úgy a Kbt. 62. §
(1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró ok állapítható meg a jogi személlyel szemben
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amíg a büntetett előélethez „D” szakasz
fűződő hátrányok alól nem
mentesült:
ah): III. rész
„A” és „D”
aa) a Büntető Törvénykönyvről szakasz
szóló 1978. évi IV. törvény (a
továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti
bűnszervezetben
részvétel,
ideértve
a
bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény
szerinti vesztegetés, befolyással
üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés
nemzetközi
kapcsolatokban,
befolyás
vásárlása
nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés,
hanyag kezelés, illetve a Btk.
XXVII.
fejezetében
meghatározott
korrupciós
bűncselekmények, valamint a
Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy
hanyag kezelés;

 igazolás:
közjegyző
vagy
gazdasági, szakmai kamara
által hitelesített nyilatkozat
[Korm. rend. 8. § a) pont]
 az
(1)
bekezdés a) pont ah) alpontjá
ban
említett
hasonló
bűncselekmény
alatt
az
Európai
Unió
más
tagállamában
letelepedett
ajánlattevő, illetve a más
állam büntető joghatósága
alá
tartozó
külföldi
állampolgár
természetes
személy esetében
a) bűnszervezetben részvétel
bűncselekmény
esetén
a
szervezett
bűnözés
elleni
küzdelemről
szóló,
2008.
október
24-i
2008/841/IB
tanácsi
kerethatározat
2.
cikkében
meghatározott
bűnszervezetben
való
részvételhez
kapcsolódó
bűncselekményt,
b) vesztegetés,
vesztegetés
elfogadása, hivatali vesztegetés,
hivatali vesztegetés elfogadása,
vesztegetés
bírósági
vagy
hatósági eljárásban, vesztegetés
elfogadása
bírósági
vagy
hatósági
eljárásban
bűncselekmény
esetén
az
Európai Unióról szóló szerződés
K.3.
cikke
(2)
bekezdésének c)pontja alapján,
az
Európai
Közösségek
tisztviselőit és az Európai Unió
tagállamainak tisztviselőit érintő

ac) az 1978. évi IV. törvény
szerinti költségvetési csalás,
európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a
Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény,
illetve
a
Btk.
szerinti
terrorcselekmény,
valamint
ehhez
kapcsolódó
felbujtás,
bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény,
illetve a Btk. szerinti pénzmosás,
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valamint
a
Btk.
szerinti
terrorizmus finanszírozása;

korrupció elleni küzdelemről
szóló egyezmény kidolgozásáról
szóló 1997. május 26-i tanácsi
jogi aktushoz csatolt egyezmény
3.
cikkében
meghatározott
korrupciót,

af) az 1978. évi IV. törvény,
illetve
a
Btk.
szerinti
emberkereskedelem, valamint a
Btk. szerinti kényszermunka;

c) költségvetési
csalás
bűncselekmény
esetén
az
Európai Közösségek pénzügyi
érdekeinek védelméről szóló
egyezmény 1. cikke szerinti
csalást,

ag) az 1978. évi IV. törvény,
illetve a Btk. szerinti versenyt
korlátozó
megállapodás
közbeszerzési és koncessziós
eljárásban;
ah) a
gazdasági
szereplő
személyes joga szerinti, az a)–
g) pontokban
felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;

d) terrorcselekmény esetén a
terrorizmus elleni küzdelemről
szóló
2002
június
13-i
2002/475/IB
tanácsi
kerethatározat 1., illetve 3.
cikkében
meghatározott
terrorista bűncselekmény vagy
terrorista
csoporthoz
kapcsolódó
bűncselekményt,
vagy az említett kerethatározat
4.
cikke
szerinti,
bűncselekményre
való
felbujtást,
bűnsegélyt
vagy
kísérletet,
e) pénzmosás
vagy
terrorizmus
finanszírozása
bűncselekmény
esetén
a
pénzügyi
rendszereknek
a
pénzmosás,
valamint
terrorizmus
finanszírozása
céljára való felhasználásának
megelőzéséről
szóló
2005.
október
26-i
2005/60/EK
európai parlamenti és tanácsi
irányelv
1.
cikkében
meghatározott pénzmosást vagy
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terrorizmus finanszírozását,
f) emberkereskedelem
vagy
kényszermunka
esetén
az
emberkereskedelem
megelőzéséről, és az ellene
folytatott
küzdelemről,
az
áldozatok védelméről, valamint
a
2002/629/IB
tanácsi
kerethatározat
felváltásáról
szóló
2011.
április
5-i
2011/36/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikkében
meghatározott gyermekmunkát
és az emberkereskedelem más
formáit
kell érteni [Kbt. 62. § (5)
bekezdés]
 a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának
ellenőrzése
időpontjától kell számítani
[Kbt. 63. § (3) bekezdés]
b) egy évnél régebben lejárt III. rész „B”  igazolás: az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (a
adó-,
vámfizetési
vagy szakasz
továbbiakban: Art.) szerinti
társadalombiztosítási
köztartozásmentes
adózói
járulékfizetési kötelezettségének
4
adatbázisból az ajánlatkérő
nem tett eleget, kivéve, ha
ellenőrzi, ha a gazdasági
tartozását
és
az
esetleges
szereplő az adatbázisban nem
kamatot és bírságot az ajánlat
szerepel, az illetékes adó- és
vagy
részvételi
jelentkezés
vámhivatal igazolása vagy az
benyújtásának
időpontjáig
Art.
szerinti
együttes
megfizette
vagy
ezek
adóigazolás [Korm. rend. 8. §
megfizetésére halasztást kapott;
b) pont]
 az (1) bekezdés b) pontjában
említett
adófizetési
4

www.nav.gov.hu (az oldal jobb oldali menüsorában található „Adatbázisok” menüpontban
„Köztartozásmentes adózók” elnevezéssel)
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kötelezettség alatt a belföldi
székhelyű gazdasági szereplő
tekintetében
az
állami
adóhatóság és a vámhatóság
által nyilvántartott adófizetési
kötelezettséget kell érteni
[Kbt. 62. § (3) bek.]
 a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának
ellenőrzése
időpontjától kell számítani
[Kbt. 63. § (3) bek.]
 a
Kbt.
62.
§
(1)
bekezdés b) pontja
szerinti
köztartozást
nyilvántartó
hatóságok igazolásának [8.
§ b) pont]
azt
kell
tartalmaznia,
hogy
az
igazolás
kiállításának
időpontjában
van-e
a
gazdasági szereplőnek a
hatóság által nyilvántartott
köztartozása, illetve ha van,
milyen időpontban járt le a
gazdasági
szereplő
arra
vonatkozó
fizetési
kötelezettsége
és
annak
megfizetésére
halasztást
kapott-e,
illetve
milyen
időtartamú halasztást kapott
[Korm.r. 16. § (1) bekezdés];
 az (1) bekezdés szerinti
hatósági igazolást – ha az
igazolás egyébként bizonyítja
azt, hogy a gazdasági
szereplőnek nincs egy évnél
régebben lejárt köztartozása
– az ajánlatkérő köteles
elfogadni akkor is, ha nem
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közbeszerzési eljárásban való
felhasználás céljára állították
ki, vagy más közbeszerzési
vagy egyéb eljárásában való
felhasználás
céljából
állították ki, vagy ha a kiállító
hatóság egy évnél rövidebb
érvényességi időt írt az
igazolásra és az már lejárt
[Korm.r. 16. § (2) bekezdés];
 ha jogszabály a Kbt. 62. § (1)
bekezdés b) pontjának
hatálya
alá
tartozó
új
közterhet állapít meg, az
ezzel kapcsolatos igazolást
csak azokban az eljárásokban
kell csatolni, amelyekben az
ajánlattételi vagy részvételi
határidő a köztartozásról
szóló
rendelkezés
hatálybalépését követő egy
évnél későbbi időpontra esik
[Korm.r. 16. § (3) bekezdés]
c) végelszámolás alatt áll, III. rész „C”  igazolás: a kizáró ok hiányát a
vonatkozásában
csődeljárás szakasz
céginformációs szolgálattól 5
elrendeléséről szóló bírósági
ingyenesen,
elektronikusan
végzést közzétettek, az ellene
kérhető
cégjegyzék-adatok
indított felszámolási eljárást
alapján
az
ajánlatkérő
jogerősen elrendelték, vagy ha a
ellenőrzi [Korm. rendelet 8. §
gazdasági szereplő személyes
c) pont]
joga szerinti hasonló eljárás van
 nem kell alkalmazni olyan
folyamatban, vagy aki személyes
esetben, ha az ajánlatkérő a
joga szerint hasonló helyzetben
98. § (4) bekezdés d) pontja
van;
alapján hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást folytat le
[Kbt. 62. § (4) bekezdés]
d)

tevékenységét III. rész „C”
5

 igazolás: a kizáró ok hiányát a

www.e-cegjegyzek.hu
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felfüggesztette
vagy
akinek szakasz
tevékenységét felfüggesztették;

céginformációs
szolgálattól
ingyenesen,
elektronikusan
kérhető
cégjegyzék-adatok
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi
[Korm. rendelet 8. § c) pont]
 cégnek nem minősülő gazdasági
szereplő esetén vagy ha az adott
szervezet
tevékenységének
felfüggesztésére a cégbíróságon
kívül más hatóság is jogosult:
közjegyző vagy gazdasági,
illetve szakmai kamara által
hitelesített
nyilatkozatot
[Korm. rendelet 8. § c) pont]

e) gazdasági, illetve szakmai III. rész „D”  kizárólag természetes személy
tevékenységével
kapcsolatban szakasz
gazdasági szereplő köteles
bűncselekmény elkövetése az
igazolni [Korm. rend. 8. § a)
elmúlt három éven belül jogerős
pont]
bírósági ítéletben megállapítást
 igazolás:
közjegyző
vagy
nyert;
gazdasági, szakmai kamara
által hitelesített nyilatkozat
[Korm. rend. 8. § a) pont]
 a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának
ellenőrzése
időpontjától kell számítani
[Kbt. 63. § (3) bekezdés]
f)
tevékenységét
a
jogi III. rész „D”  igazolás: a kizáró ok hiányát a
személlyel
szemben szakasz
céginformációs
szolgálattól
alkalmazható
büntetőjogi
ingyenesen,
elektronikusan
intézkedésekről szóló 2001. évi
kérhető
cégjegyzék-adatok
CIV.
törvény
5.
§
(2)
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi
bekezdés b) pontja alapján vagy
[Korm. rendelet 8. § d) pont]
az adott közbeszerzési eljárásban
 cégnek nem minősülő gazdasági
releváns módon c) vagy g) pontja
szereplő esetén: közjegyző vagy
alapján
a
bíróság
jogerős
gazdasági, illetve szakmai
ítéletében korlátozta, az eltiltás
kamara
által
hitelesített
ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő
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tevékenységét
más
hasonló
okból
és
jogerősen korlátozta;

bíróság
módon

nyilatkozatot [Korm. rendelet
8. § d) pont]

g) közbeszerzési eljárásokban III. rész „D”  igazolás: ajánlatkérő ellenőrzi
való részvételtől a 165. § (2) szakasz
a Közbeszerzési Hatóság
bekezdés f) pontja
alapján
honlapján
elérhető
6
véglegesen
vagy
jogerősen
nyilvántartásból , valamint a
eltiltásra került, a Közbeszerzési
céginformációs
szolgálattól
Döntőbizottság véglegessé vált
ingyenesen,
elektronikusan
döntésében
vagy
–
a
kérhető
cégjegyzék-adatok
Közbeszerzési
Döntőbizottság
alapján [Korm. rendelet 8. § e)
határozatának megtámadására
pont]
irányuló
közigazgatási
per
esetén – a bíróság által jogerősen
megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy III. rész „C” 
koncessziós beszerzési eljárásban szakasz
hamis adatot szolgáltatott vagy
hamis nyilatkozatot tett, ezért az
eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem
került
sor
az
érintett
közbeszerzési
eljárás
lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás
tekintetében
sor
került
jogorvoslatra, és az ajánlatkérő
kizárásáról hozott döntését – a
hamis adat szolgáltatásának
megállapítása
mellett
–
a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
véglegessé
vált,
a
Döntőbizottság
határozatának
megtámadására
irányuló
közigazgatási per esetén a

bíróság jogerős - három évnél
6

7

igazolás: egységes európai
közbeszerzési dokumentum
szerinti
nyilatkozat,
a
Közbeszerzési Döntőbizottság
vagy a bíróság döntésére
vonatkozóan a kizáró ok
hiányát
a
Közbeszerzési
Hatóság honlapján közzétett
adatokból 7 az ajánlatkérő
ellenőrzi [Korm. rend. 8. § f)
pont].
A
Közbeszerzési
Hatóság naprakészen vezeti,
és honlapján közzéteszi a 62. §
(1) bekezdés h) pontja szerinti
kizárást
megalapozó
döntőbizottsági és bírósági
határozatok számát és a
határozathozatal napját [Kbt.
187. § (2) bekezdés ac) pont].
a meghatározott időtartamot

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/
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nem
régebben
meghozott
határozata jogszerűnek mondta
ki;

mindig a kizáró ok fenn nem
állásának
ellenőrzése
időpontjától kell számítani
[Kbt. 63. § (3) bekezdés]

i) az adott eljárásban előírt III. rész „C”  igazolás:
nem
szükséges
adatszolgáltatási
kötelezettség szakasz
igazolás benyújtása, a kizáró
teljesítése során a valóságnak
ok
megvalósulását
az
nem megfelelő adatot szolgáltat
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás
(a továbbiakban: hamis adat),
során [Korm. rendelet 8. § g)
illetve hamis adatot tartalmazó
pont]
nyilatkozatot tesz, vagy a
 koncessziós beszerzési eljárásban:
közbeszerzési eljárásban előzetes
az
egységes
európai
igazolásként
benyújtott
közbeszerzési
nyilatkozata ellenére nem tud
dokumentumban
foglalt
eleget tenni az alkalmasságot, a
nyilatkozat
alátámasztására
kizáró okokat vagy a 82. § (5)
szolgáló igazolások be nem
bekezdése szerinti kritériumokat
nyújtásához
kapcsolódó
érintő
igazolási
kizáró
ok
akkor
kötelezettségének
(a
alkalmazandó,
ha
az
továbbiakban együtt: hamis
ajánlatkérő a koncessziós
nyilatkozat), amennyiben
beszerzési eljárásban is a
ia) a
hamis
adat
vagy
kizáró
okok
előzetes
nyilatkozat
érdemben
igazolására
előírja
e
befolyásolja az ajánlatkérőnek a
dokumentum
használatát
kizárásra,
az
alkalmasság
[Kbt. 124. § (4) bekezdés]
fennállására, az ajánlat műszaki
leírásnak való megfelelőségére
 az ajánlatkérő – az érintett
vagy az ajánlatok értékelésére
ajánlattevő,
részvételre
vonatkozó döntését, és
jelentkező,
alvállalkozó,
ib) a
gazdasági
szereplő
alkalmasság
igazolásában
szándékosan szolgáltatott hamis
részt vevő szervezet nevének
adatot
vagy
tett
hamis
és címének (székhelyének,
nyilatkozatot, vagy az adott
lakóhelyének)
az
eljárás
helyzetben általában elvárható
tárgyának és azonosítójának,
gondosság mellett egyértelműen
valamint a kizárás és a kizárt
fel kellett volna ismernie, hogy
gazdasági szereplő erről való
az általa szolgáltatott adat a
tudomásszerzése
valóságnak, illetve nyilatkozata a
időpontjának megjelölésével –
rendelkezésére álló igazolások
köteles
tájékoztatni
a
tartalmának nem felel meg;
Közbeszerzési Hatóságot az
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(1)
bekezdés i) és j) pontja
szerinti kizárásról és a kizárás
időpontjáról [Kbt. 62. § (7)
bekezdés]
j) esetében az ajánlatkérő III. rész „C”  igazolás: ajánlatkérő ellenőrzi
bizonyítani tudja, hogy az adott szakasz
az eljárás során; korábbi
eljárásban
megkísérelte
közbeszerzési
eljárásra
jogtalanul
befolyásolni
az
vonatkozóan
pedig
az
ajánlatkérő
döntéshozatali
ajánlatkérő köteles elfogadni
folyamatát, vagy olyan bizalmas
az
eljárásban
benyújtott
információt kísérelt megszerezni,
egységes
európai
amely jogtalan előnyt biztosítana
közbeszerzési
számára
a
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt
eljárásban,
vagy
korábbi
nyilatkozatot [Korm. rendelet
közbeszerzési vagy koncessziós
8. § h) pont]
beszerzési eljárásból ebből az
 a meghatározott időtartamot
okból kizárták, és a kizárás
mindig a kizáró ok fenn nem
tekintetében jogorvoslatra nem
állásának
ellenőrzése
került
sor
az
érintett
időpontjától
kell
számítani
közbeszerzési
eljárás
[Kbt. 63. § (3) bekezdés]
lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás
tekintetében
sor
került
jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését – a
jogtalan
befolyásolás
megállapítása
mellett
–
a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
véglegessé
vált,
–
a
Döntőbizottság
határozatának
megtámadására
irányuló
közigazgatási
per
esetén
a bíróság jogerős – három évnél
nem
régebben
meghozott
határozata jogszerűnek mondta
ki (a Kbt. 2019. április 1. napjától
hatályos szövege alapján);

31

1026 Budapest, Riadó u. 5. • 1525 Pf. 166. • Tel.: +36 1 882 85 00 • kapcsolat@kt.hu • www.kozbeszerzes.hu

k) 8 tekintetében a következő III. rész „D”  igazolás [Korm. rendelet 8. § i)
pont]:
feltételek
valamelyike szakasz
megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az
ka) alpontja tekintetében nem
Európai Gazdasági Térség vagy
szükséges igazolás vagy
a Gazdasági Együttműködési és
nyilatkozat benyújtása, a
Fejlesztési
Szervezet
céginformációs szolgálattól
tagállamában, a Kereskedelmi
ingyenesen, elektronikusan
Világszervezet
közbeszerzési
kérhető
cégjegyzék-adatok
megállapodásban
részes
alapján az ajánlatkérő azt
államban vagy az EUMSZ 198.
ellenőrzi,
hogy
valóban
cikkében említett tengerentúli
Magyarországon bejegyzett
országok
és
területek
gazdasági szereplőről van
bármelyikében vagy nem olyan
szó;
államban
rendelkezik
adóilletőséggel,
amellyel
kb) alpontja
tekintetében
az
Magyarországnak kettős adózás
ajánlattevő, illetve részvételre
elkerüléséről szóló egyezménye
jelentkező nyilatkozata arról,
van, vagy amellyel az Európai
hogy:
Uniónak
kétoldalú
- olyan társaságnak minősül-e,
megállapodása
van
a
melyet
nem
jegyeznek
közbeszerzés terén,
szabályozott tőzsdén, vagy
kb) olyan szabályozott tőzsdén
amelyet szabályozott tőzsdén
nem jegyzett társaság, amely a
jegyeznek;
pénzmosás és a terrorizmus
- ha az ajánlattevőt vagy
finanszírozása megelőzéséről és
részvételre jelentkezőt nem
megakadályozásáról szóló 2017.
jegyzik szabályozott tőzsdén,
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)akkor a pénzmosás és a
b) vagy d) alpontja szerinti
terrorizmus
finanszírozása
tényleges
tulajdonosát
nem
megelőzéséről
és
képes megnevezni, vagy
megakadályozásáról
kc) a gazdasági szereplőben
szóló 2017. évi LIII. törvény
közvetetten vagy közvetlenül
3.
§
38.
pont a)több, mint 25%-os tulajdoni
b) vagy d) alpontja szerint
résszel vagy szavazati joggal
definiált
valamennyi
rendelkezik olyan jogi személy
tényleges tulajdonos nevének
vagy személyes joga szerint
és
állandó
lakóhelyének
jogképes szervezet, amelynek
bemutatását
tartalmazó
8

E kizáró ok tekintetében a Korm. rendelet rögzíti közvetett tulajdon, szavazati jog fogalma;
ajánlatkérőt nem terheli további ellenőrzési kötelezettség; szabályozott tőzsde fogalmát [Korm.
rendelet 14. §].
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tekintetében a kb) alpont szerinti
feltétel fennáll;

nyilatkozatot
szükséges
benyújtani; ha a gazdasági
szereplőnek
nincs
a
pénzmosásról szóló törvény
3.
§
38.
pont
a)b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni;
kc) alpontjára vonatkozóan az
ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező nyilatkozata arról,
hogy
- van-e olyan jogi személy
vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben,
illetve
részvételre
jelentkezőben
közvetetten vagy közvetlenül
több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik;
- ha van ilyen szervezet, az
ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező azt nyilatkozatban
megnevezi
(cégnév,
székhely),
továbbá
nyilatkozik, hogy annak
vonatkozásában a Kbt. 62. §
(1)
bekezdés k) pont kc) 9
alpontjában
hivatkozott
kizáró feltétel nem áll fenn;
 a nyilatkozat benyújtása
mellett
a
nyilatkozattal
igazolt kizáró ok tekintetében
az
ajánlatkérőt
további

9

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontjában foglaltakra tekintettel az érintett, 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkező gazdasági szereplők tekintetében azt kell vizsgálni, hogy
esetükben fennállnak-e a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában szereplő körülmények.
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ellenőrzési kötelezettség –
hatóságok, más szervezetek
megkeresése – nem terheli és
kizárólag a tudomására jutott
kétséget kizáró bizonyíték
esetében köteles a hamis
nyilatkozattétel
tényét
megállapítani
[Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdés]
l)
harmadik
országbeli III. rész „D”  igazolás: ajánlatkérő ellenőrzi
állampolgár
Magyarországon szakasz
a munkaügyi hatóságnak a
engedélyhez
kötött
munkaügyi
ellenőrzésről
foglalkoztatása
esetén
a
szóló 1996. évi LXXV. törvény
munkaügyi hatóság által a
8/C. §-a szerint vezetett
10
munkaügyi ellenőrzésről szóló
nyilvántartásából
1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
nyilvánosságra
hozott
alapján két évnél nem régebben
adatokból,
valamint
a
véglegessé vált közigazgatási –
Bevándorlási
és
vagy annak megtámadására
Menekültügyi
Hivatal
irányuló
közigazgatási
per
honlapján közzétett adatokból
esetén
jogerős
bírósági
–
[Korm. rendelet 8. § j) pont]
határozatban megállapított és a
 a
Bevándorlási
és
központi költségvetésbe történő
Menekültügyi
Hivatal
a
befizetésre kötelezéssel vagy az
11
honlapján a Kbt. 62. § (1)
idegenrendészeti hatóság által a
bekezdés l) pontja
alapján
harmadik
országbeli
érintett,
a
harmadik
állampolgárok beutazásáról és
országbeli
állampolgárok
tartózkodásáról szóló törvény
beutazásáról
és
szerinti
közrendvédelmi
tartózkodásáról szóló törvény
bírsággal
sújtott
szerint általa közrendvédelmi
jogszabálysértést követett el;
bírsággal sújtott gazdasági
szereplőkről – a személyes
adatok sérelme nélkül –
tájékoztatást tesz közzé a
határozat véglegessé válásától
számított
két
éves
időtartamra.
Ha
a
10

11

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/
http://www.kozrend.hu
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Bevándorlási
és
Menekültügyi
Hivatal
tudomására
jutott,
hogy
határozatával
szemben
közigazgatási pert indítottak,
a kizáró okra vonatkozó
adatokat a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatában
foglalt döntésre figyelemmel
teszi közzé, megjelölve a
keresetet elutasító vagy a
határozatot
megváltoztató
döntés
jogerőre
emelkedésének időpontját. Ha
az adatok nyilvánosságra
hozatalára már sor került – a
keresetindításról
történő
tudomásszerzéssel
egyidejűleg – intézkedik a
honlapon
nyilvánosságra
hozott
adatok
törléséről
[Korm. rendelet 16. § (4)
bekezdés]
 a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának
ellenőrzése
időpontjától kell számítani
[Kbt. 63. § (3) bekezdés]
m) esetében a 25. § szerinti
összeférhetetlenségből, illetve a
közbeszerzési
eljárás
előkészítésében való előzetes
bevonásból
eredő
versenytorzulást a gazdasági
szereplő kizárásán kívül nem
lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti –
három évnél nem régebben
meghozott – véglegessé vált és

III. rész „C”  igazolás:
nem
szükséges
szakasz
igazolás benyújtása, a kizáró
ok
megvalósulását
az
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás
során [Korm. rendelet 8. § k)
pont]

III. rész „C”  igazolás:
a
Gazdasági
szakasz
Versenyhivatal
(a
továbbiakban: GVH) döntései,
illetve az ezt felülvizsgáló
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végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban
vagy
a
versenyfelügyeleti
határozat
megtámadására
irányuló
közigazgatási per esetén a
bíróság
jogerős
és
végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését
más
versenyhatóság vagy bíróság –
három évnél nem régebben –
jogerősen
megállapította
és
egyúttal bírságot szabott ki;

bírósági
döntések
tekintetében
a
jogsértés
megtörténtét az ajánlatkérő a
GVH honlapján található,
döntéseket
tartalmazó
12
adatbázisokból ellenőrzi; az
ajánlatkérő ezen felül nem
kérhet külön igazolást, a GVH
honlapján
található
adatbázisokban nem szereplő
esetleges jogsértés hiányának
igazolásaként az ajánlatkérő
köteles
elfogadni
az
eljárásban
benyújtott
egységes
európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt
nyilatkozatot [Korm. rendelet
8. § l) pont]
 a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának
ellenőrzése
időpontjától kell számítani
[Kbt. 63. § (3) bekezdés]
 a tárgyi kizáró okot a
közbeszerzési eljárásban nem
kell
alkalmazni,
ha
a
Kormány
a
verseny
biztosítása érdekében annak
alkalmazása
alól
az
ajánlatkérő
kezdeményezésére
a
közbeszerzésekért
felelős
miniszter
előterjesztése
alapján
hozott
egyedi

12

http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kizaras_a_kozbeszerzesi_eljarasbol
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határozatában
adott 13 [Kbt.
bekezdés]
o) esetében az ajánlatkérő
bizonyítani tudja, hogy az adott
közbeszerzési
eljárásban
az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy
az EUMSZ 101. cikkébe ütköző
jogsértést követett el, kivéve, ha
a gazdasági szereplő az ajánlat,
tárgyalásos
eljárásban
és
versenypárbeszédben végleges
ajánlat benyújtását megelőzően a
Gazdasági
Versenyhivatal
számára a Tpvt. 11. §-ába vagy
az EUMSZ 101. cikkébe ütköző
magatartást feltárja és a Tpvt.
78/A. § (2) bekezdésében foglalt,
a bírság mellőzésére vonatkozó
feltételek fennállását a Gazdasági
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. §
(2)
bekezdése
szerinti
végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként
kötött
szerződésben részére biztosított
előleget nem a szerződésnek
megfelelően használta fel, és ezt
három évnél nem régebben
meghozott, jogerős bírósági,
véglegessé vált közigazgatási
vagy annak megtámadására
irányuló
közigazgatási
per

felmentést
62. § (5a)

III. rész „C”  igazolás: az ajánlatkérő köteles
szakasz
elfogadni igazolásként az
eljárásban
benyújtott
egységes
európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt
nyilatkozatot [Korm. rendelet
8. § m) pont]

III. rész „D”  igazolás:
ajánlatkérő
nem
szakasz
kérhet külön igazolást, a
kizáró
ok
hiányának
igazolásaként az ajánlatkérő
köteles
elfogadni
az
eljárásban
benyújtott
egységes
európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt
nyilatkozatot [Korm. rendelet
8. § n) pont]

13

A Kbt. 62. § (5a) bekezdése szerint a felmentést az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzési eljárás
megkezdését megelőzően, akkor kérheti, ha a közbeszerzési eljárással érintett piac gazdasági
szereplőinek jelentős része a 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, ide nem
értve azon gazdasági szereplőket, amelyek a 64. § szerinti öntisztázás alapján nem zárhatók ki a
közbeszerzési eljárásból. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy a
közbeszerzési eljárásban az (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró okot a Kormány határozatára
tekintettel nem alkalmazza.
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esetén jogerős bírósági határozat
megállapította;

 a meghatározott időtartamot
mindig a kizáró ok fenn nem
állásának
ellenőrzése
időpontjától kell számítani
[Kbt. 63. § (3) bekezdés]

q) súlyosan megsértette a III. rész „D”  igazolás: az ajánlatkérő nem
közbeszerzési
eljárás
vagy szakasz
kérhet külön igazolást, a
koncessziós beszerzési eljárás
jogsértés megtörténtét vagy
eredményeként kötött szerződés
annak hiányát a Hatóság
teljesítésére e törvényben előírt
honlapján közzétett adatokból
rendelkezéseket,
és
ezt
a
az ajánlatkérő ellenőrzi. 15
Közbeszerzési
Döntőbizottság
[Korm. rendelet 8. § o) pont]
véglegessé vált, - vagy a
A Közbeszerzési Hatóság
Döntőbizottság
határozatának
naprakészen
vezeti
és
megtámadására
irányuló
honlapján közzéteszi – a
közigazgatási per esetén a
jogsértés
súlyosságának
bíróság jogerős - 90 napnál nem
mérlegelése nélkül – minden
régebben meghozott határozata
olyan döntőbizottsági vagy
14
megállapította.
annak
megtámadására
irányuló közigazgatási per
esetén
jogerős
bírósági
határozat
számát
és
a
határozathozatal
napját,
amely megalapozhatja a 62. §
(1) bekezdés q) pontja szerinti
kizárást [Kbt. 187. § (2)
bekezdés ac) pont].
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
(2) a) vezető tisztségviselője aa)-af): III.
vagy
felügyelőbizottságának rész
„A”

 kizárólag
természetes
személy gazdasági szereplő

14

Ld. A Közbeszerzések Tanácsának útmutatóját a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti jogsértés
súlyosságának megítéléséhez kapcsolódó szempontokról (KÉ 2017. évi 18. szám; 2017. február 10.), amely
alapvetően a 2017. január 1. napja és 2017. március 31. napja közötti átmeneti időszak vonatkozásában
nyújtott támpontot a jogalkalmazók számára a kizáró ok megítélése kapcsán.
15
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/
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tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli
tagja, vagy személyes joga
szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve
személyes
joga
szerint
az
előbbieknek
megfelelő
döntéshozatali
jogkörrel
rendelkező
személy
olyan
személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában
meghatározott
bűncselekmény
miatt az elmúlt öt évben jogerős
ítéletet hoztak és a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott
bűncselekmény
miatt a jogerős ítéletet az elmúlt
öt évben – vagy ha ez rövidebb az
adott bűncselekmény kapcsán az
elítélt büntetett előélethez fűződő
hátrányok alóli mentesüléséhez
szükséges időn belül – olyan
személlyel szemben hozták, aki a
bűncselekmény elkövetésekor a
gazdasági
szereplő
vezető
tisztségviselője
vagy
felügyelőbizottságának
tagja,
cégvezetője
vagy
gazdasági
társaság esetén annak egyedüli
tagja, vagy személyes joga
szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve
az
előbbieknek
megfelelő

szakasz
ag): III. rész
„D” szakasz
ah): III. rész
„A” és „D”
szakasz

köteles igazolni [Korm. rend.
8. § a) pont] 16
 igazolás:
közjegyző
vagy
gazdasági, szakmai kamara
által hitelesített nyilatkozat
[Korm. rend. 8. § a) pont]17

16

Amennyiben a felsorolt bűncselekmények elkövetése miatt jogi személlyel szemben a bíróság a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2)
bekezdés b) vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a
tevékenységet jogerős ítéletében korlátozta, úgy a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró ok
állapítható meg a jogi személlyel szemben.
17
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjához hasonlóan a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt időtartamot
is az ellenőrzés időpontjától kell számítani a kizáró ok jellege miatt.
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döntéshozatali
jogkörrel
rendelkező személy volt

2.

Választható kizáró okok [Kbt. 63. §]

A Kbt. 63. § (1) bekezdése azon kizáró okok körét szabályozza, amelyek
közül egy vagy több az ajánlatkérő választása szerint írható elő az eljárásban.
Kizáró ok

Helye az egységes
európai
közbeszerzési
dokumentumban

Igazolási mód és
kapcsolódó információk

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) a 73. § (4) bekezdésében III.
rész
említett környezetvédelmi, szakasz
szociális és munkajogi
követelményeket súlyosan
megszegte, és ezt három
évnél
nem
régebben
meghozott,
jogerős
bírósági, véglegessé vált
közigazgatási vagy annak
közigazgatási perben való
megtámadása
esetén
jogerős bírósági határozat
megállapította;

„C”

 igazolás: az ajánlatkérő
nem kérhet külön
igazolást, a kizáró ok
hiányának
igazolásaként
az
ajánlatkérő
köteles
elfogadni
az
eljárásban benyújtott
egységes
európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt nyilatkozatot
[Korm. rend. 9. § a)
pont]
 a
meghatározott
időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése
időpontjától
kell
számítani [Kbt. 63. §
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(3) bekezdés]
b) három évnél nem III.
rész
régebben hozott jogerős szakasz
bírósági, véglegessé vált
közigazgatási vagy annak
közigazgatási perben való
megtámadása
esetén
jogerős bírósági határozat
megállapította,
hogy
jogszabályban
meghatározott
szakmai
kötelezettségét a
c) pontban meghatározott
eset kivételével - súlyosan
megszegte vagy külön
jogszabályban
meghatározott
szakmai
szervezet etikai eljárása
által megállapított, súlyos,
szakmai etikai szabályokba
ütköző
cselekedetet
követett el;

„C”

c) korábbi közbeszerzési III.
rész
vagy
koncessziós szakasz
beszerzési eljárás alapján
vállalt
szerződéses
kötelezettségét az elmúlt
három évben súlyosan
megszegte 18 és ez az
említett korábbi szerződés
felmondásához
vagy

„C”  igazolás:
nem
szükséges
igazolás
benyújtása,
az
ajánlatkérő a kizáró ok
hiányát a Hatóság
honlapján
elérhető
nyilvántartásból
ellenőrzi
[Korm.
rendelet 9. § b) pont]

 igazolás: az ajánlatkérő
nem kérhet külön
igazolást, a kizáró ok
hiányának
igazolásaként
az
ajánlatkérő
köteles
elfogadni
az
eljárásban benyújtott
egységes
európai
közbeszerzési
dokumentumba
foglalt nyilatkozatot
[Korm. rend. 9. § a)
pont]
 a
meghatározott
időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése
időpontjától
kell
számítani [Kbt. 63. §
(3) bekezdés]

 a

meghatározott

18

A súlyos szerződésszegés tekintetében továbbra is irányadó a korábbi joggyakorlat [például az
Európai Bíróság C-465/11. számú (Forposta) ügyben hozott ítélete). Emellett a Közbeszerzési
Hatóság álláspontja szerint a kötbér ellenszolgáltatáshoz viszonyított értékének aránya kapcsolatban
lehet az alapul szolgáló szerződésszegés súlyosságával.
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elálláshoz,
kártérítés
követeléséhez
vagy
a
szerződés
alapján
alkalmazható
egyéb
szankció érvényesítéséhez
vezetett, vagy ha a nyertes
ajánlattevőként szerződő
fél olyan magatartása,
amelyért felelős részben
vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta;

időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése
időpontjától
kell
számítani [Kbt. 63. §
(3) bekezdés]

d) korábbi közbeszerzési III.
rész
vagy
koncessziós szakasz
beszerzési
eljárás
eredményeként
kötött
szerződésével
kapcsolatban
az
alvállalkozója felé jogerős
bírósági ítéletben három
éven belül megállapított
szerződésszegést követett
el, amelynek során az
alvállalkozó felé fennálló
vég- vagy részszámlából
fakadó
fizetési
kötelezettségét
10%-ot
meghaladó részben nem
teljesítette annak ellenére,
hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a
részére határidőben fizetett

3.

„D”  igazolás: az ajánlatkérő
nem kérhet külön
igazolást, a kizáró ok
hiányának
igazolásaként
az
ajánlatkérő
köteles
elfogadni az eljárásban
benyújtott
egységes
európai közbeszerzési
dokumentumba
foglalt
nyilatkozatot
[Korm. rend. 9. § a)
pont]
 a
meghatározott
időtartamot mindig a
kizáró ok fenn nem
állásának ellenőrzése
időpontjától
kell
számítani [Kbt. 63. §
(3) bekezdés]

Kizáró okok ellenőrzése
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A Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani,
hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e
olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ennek keretében
meg kell állapítania, hogy van-e olyan ajánlattevő (több szakaszból álló eljárásban részvételre jelentkező), valamint – a Kbt. 73. § (1) bekezdés c)
pontjára, illetve a 74. § (1) bekezdésére tekintettel – alvállalkozó, vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, akit az eljárásból ki kell
zár-ni, és az ajánlatok minden egyéb tekintetben megfelelnek-e az ajánlati
(ajánlattételi vagy a már a részvételi felhívásban meghatározott
követelmények esetén a részvételi) felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő a Kbt-ben és
a külön jogszabályban [321/2015. Korm. rendelet] foglaltak szerint köteles
elvégezni [Kbt. 63. § (3) bekezdés].
Az ajánlatkérő – amint az a fentiekben is rögzítésre került – a bírálat során
az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzését az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozat alapján teszi meg [Kbt. 69. § (2) bekezdés].
Az ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek (adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetnek) az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, hogy a nyilatkozatban
foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások kiállítására mely szerv
jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis
alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló
nyilatkozatát is meg kell adnia [Kbt. 67. § (2) bekezdés].
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e
az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
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követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy
azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Figyelemmel arra, hogy több kizáró ok esetében az igazolást a gazdasági
szereplő nyilatkozata pótolja, így amennyiben a nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban kétség merül fel, az ajánlatkérő jogosult
az ajánlatban vagy részvéte-li jelentkezésben benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől,
hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől információt kérni, mely információt
a megkeresett szervezet három munkanapon belül köteles megadni [Kbt.
69. § (13) bek.].
A Korm. rend. 1. § (4) bekezdés alapján a Korm. rend. III. és IV. Fejezetében
említett igazolási módok – azaz a kizáró okok igazolása is – a Korm. rend.
V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
4.

Kizárással érintett ajánlat vagy részvételi jelentkezés

A Kbt. 73-74. §-ai tartalmazzák az ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelenségének lehetséges eseteit.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre
jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá
tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek.].
Az ajánlatkérő tehát mindig csak azt a gazdasági szereplőt zárja ki, amely
vonatkozásában a kizáró ok felmerült. Erre tekintettel a kizárás későbbi
hátrányos jogkövetkezményei – amelyek a hamis adatszolgáltatással kapcsolatban merülhetnek fel elsősorban [lásd Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pont]
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– csak az adott ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet érinti.
A kizárás miatti érvénytelenség alapjai a - 2015. november 1-jétől hatályos
– Kbt.-ben a következőképpen változtak.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés szerint az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i)
pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja
szerinti kizáró ok miatt kizárásra került.
Ehhez kapcsolódóan fontos kiemelni, hogy a Kbt. 71. § (4) bekezdés értelmében, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő
kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a
62. § (1) bekezdés a)–h), k)–n), p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban
tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy – ha az ajánlatkérő
előírta – a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett
gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén
más gazdasági szereplő megnevezésére.
Ennek megfelelően, ha a Kbt. 71. § (4) bekezdésben szereplő valamely kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetet jelölt meg ajánlattevő ajánlatában/részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében, úgy az érintett alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet hiánypótlás keretében lecserélhető.
Ha egyéb – a Kbt. 71. § (4) bekezdésben felsorolt kizáró okokon kívüli –
kizáró ok hatálya alatt áll az alvállalkozó [Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont, az
adott eljárásban tanúsított, 62. § (1) bekezdés j) pont szerinti kizáró okot
megalapozó magatartás, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pont], alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, úgy személyük – a Kbt. 2. §
(7) bekezdése szerinti kógenciája alapján is – hiánypótlás keretében nem
módosítható, az ajánlat, részvételi jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (1)
bekezdés c) vagy e) pontja alapján.
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Amennyiben ajánlattevő, részvételre jelentkező nem jelöl meg a Kbt. 71. §
(4) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá nem eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet a hiánypótlás keretében és ezáltal kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet szerepel ajánlatában/részvételi
jelentkezésében, úgy ajánlata, részvételi jelentkezése a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani (2. § (5) bekezdése),
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl,
amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (2. § (5) bekezdése) [Kbt. 74. § (2) bek.].
A régi Kbt.-hez fűzött jogalkotói indokolás szerint – mely irányadó lehet a
tárgyi szabályozás változatlanságára tekintettel – a 74. § (2) bekezdésében
foglalt kizáró okot ajánlatkérő alkalmazhatja anélkül, hogy a felhívásban
azt előzetesen jelezte volna. A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. alapelveinek,
így különösen az esélyegyenlőség maradéktalan érvényesülése érdekében
javasolja, hogy az ajánlatkérők a közbeszerzési dokumentumokban jelezzék, amennyiben a Kbt. 74. § (2) bekezdését alkalmazni kívánják.
A Kbt. 69. §-ának (3) bekezdése értelmében a Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti előzetes ellenőrzés alapján nem megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint értékelnie.
5.

Egyes eljárástípusokra vonatkozó eltérő szabályok

A gazdasági szereplő ajánlatában vagy – több szakaszból álló eljárás esetén
– részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben
– a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatát benyújtani [Kbt. 67. § (1) bekezdés].
A meghívásos eljárással és a Kbt. 87. § (2) bekezdés alapján a tárgyalásos eljárással kapcsolatban a Kbt. a kizáró okok ellenőrzése vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell a részvételi vagy
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közvetlen részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlattételi
szakaszban az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alátámasztására a 69. § szerint benyújtandó igazolások
meghatározását, valamint – ha szükséges – az ajánlathoz csatolandó azon
nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy
az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok
hatálya alá [Kbt. 84. § (1) bek. d) pont]. Nem kell az ajánlathoz csatolni
azonban azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi
jelentkezéshez az ajánlattevő már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott
igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására [Kbt.
84. § (3) bek.; 87. § (5) bek.].
A tárgyalásos eljárásban a Kbt. 89. §-a szerint az ajánlattételi szakaszban több
szakaszra oszlik az ajánlatok bírálata [kivéve a Kbt. 87. § (6) bekezdés szerinti esetet, amikor az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelzett
lehetőségével élve az első ajánlatok beérkezését követően úgy dönt, hogy
nem tart tárgyalás]:
- az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen,
amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás kereté-ben
nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére;
- az ajánlatban foglalt, a szakmai ajánlaton kívüli egyéb nyilatkozatokkal,
dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a hiánypótlásra vonatkozó
szabályok szerint a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.
Versenypárbeszéd esetében a Kbt. rögzíti, hogy a párbeszédre történő ajánlattételi
felhívásnak tartalmaznia kell a részvételi felhívásban előírtakkal összhangban
– ha szükséges – a megoldási javaslathoz csatolandó azon igazolások,
nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy
az ajánlattevő és alvállalkozója, valamint az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet a párbeszéd szakaszában sem tartozik a kizáró okok
hatálya alá [Kbt. 92. § (1) bek. m) pont]. Az ajánlattételre történő ajánlattételi
felhívásban közölni kell a részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az
ajánlattételi
szakaszban
az
egységes
európai
közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására a 69. § szerint
benyújtandó igazolások meghatározását, valamint – ha szükséges – az
ajánlathoz
csatolandó
azon
nyilatkozatok,
dokumentumok
meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve
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alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az
ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá [Kbt. 94. §
(4) bek. e) pont].
Több szakaszból álló eljárásokban tehát:
- a részvételi szakaszban a kizáró okok ellenőrzése a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum
alapján – illetve a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásból,
valamint azon kívül a gazdasági szereplő által az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölt nyilvántartásból –
történik,
- az ajánlattételi szakaszban csatolni kell szükség szerint azokat a nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró
okok hatálya alá19, valamint
- az ajánlattételi szakaszban kerül sor az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló
igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján,
- amennyiben az ajánlatkérő keretszámot határozott meg az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők tekintetében, és az adott közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi
jelentkezést nyújtottak be, az ajánlatkérőnek már a részvételi
szakaszban be kell kérnie az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolásokat és
a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével
megállapítani [Kbt. 69. § (8) bekezdés].
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályok nem utalnak a Kbt. 89. §-ában foglaltak alkalmazására az ajánlatok bírálatát illetően,
így hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlatkérőnek a Kbt. XIII.
fejezetében foglalt előírások szerint kell elvégeznie az ajánlatok bírálatát, illetve 7678. §-a szerint az ajánlatok értékelését.
A bírálat, értékelés általános szabályait a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni [például a Kbt. 100. § (4)
19

Például, ha ajánlattevő és az alkalmasságát igazoló szervezet üzleti kapcsolata megromlik és az
említett szervezet az ajánlattételi szakaszban már nem kívánja kapacitásait biztosítani ajánlattevő
számára.
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bekezdésében az ajánlati kötöttség beálltának időpontja a hiánypótlás, felvilágosítás-kérés szempontjából jelenthet eltérést; a Kbt. 101. § (2)
bekezdésében foglalt korlátok a bírálati, értékelési cselekmények
tekintetében is irányadóak]. A tárgyalás megkezdése előtt az ajánlattételi
felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban rendezni kell az új Kbt.
tárgyi fejezeteiben előírt szabályokat [Kbt. 100. § (1)-(2) bekezdés], így például
az értékelési szempontokat, illetve ha az új gazdasági szereplő bevonására
vonatkozó hiánypótlási korlátozást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
A 2017. január 1. napján hatályba lépett Kbt. 100. § (5) bekezdése szerint,
amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban kizárólag egy ajánlattevőt hív fel
ajánlattételre, a 69. §-tól eltérően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum alkalmazása helyett az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy
már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára és amennyiben ajánlatkérő előírta - az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó igazolásokat. Egy ajánlattevő ajánlattételre történő
felhívása esetén a 76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli (rendkívüli
sürgősségre tekintettel lefolytatott) tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő
elfogadhatja az ajánlattevő adott esetben az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát – a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartások ajánlatkérő általi ellenőrzése mellett – a
kizáró okok fenn nem állásának végleges igazolásaként [Kbt. 102. § (3) bek.
b) pont].
Innovációs partnerség alkalmazása esetén – tekintettel arra, hogy a Kbt. 96. §
(1) bekezdése értelmében az innovációs partnerségi szerződés megkötésére a tárgyalásos eljárás szabályait kell alkalmazni – a kizáró okok előírása
és ellenőrzése tekintetében a tárgyalásos eljárás szabályai alkalmazandók.
A sajátos beszerzési módszerek körében keretmegállapodás alkalmazása esetén a Kbt. 104. § (2) bekezdése alapján a keretmegállapodás megkötésére
folytatott eljárásfajta szabályai mentén írható elő kizáró ok és ellenőrizhető
annak hiánya. A keretmegállapodás esetén a verseny újranyitásakor a Kbt.
105. § (3) bekezdés k) pontja alapján az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell az ajánlattevőknek szóló felhívást, amely szerint a kizáró okok fenn
nem állásáról nyilatkozniuk kell. Ebben az esetben tehát csupán
nyilatkoztatni kell a gazdasági szereplőket a kizáró okok hiányáról, az
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egységes
európai
közbeszerzési
dokumentumban
foglaltak
alátámasztására szolgáló igazolások benyújtásának és ellenőrzésének már
a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során meg kell
történnie.
Koncessziós beszerzési eljárás esetén a Kbt. 124. § (4)-(5) bekezdése rögzíti,
hogy a 62–64. § rendelkezéseit koncessziós beszerzési eljárásban is alkalmazni kell. A 62. § (1) bekezdés i) pontjában az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására szolgáló igazolások be nem nyújtásához kapcsolódó kizáró ok akkor alkalmazandó, ha
az ajánlatkérő a koncessziós beszerzési eljárásban is a kizáró okok előzetes
igazolására előírja e dokumentum használatát. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásába bevont szervezet kizáró ok hatálya alá tartozása
esetében a 71. § (4) bekezdését alkalmazni kell. A Kbt. 124. § (4) bekezdés
szerinti előírás alapján az ajánlatkérő nem köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentum használatát előírni koncessziós beszerzési eljárásban.
6.

Közszolgáltatókra vonatkozó sajátos szabályok

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Közszolg. rend.) 5. §
(1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az
ajánlattevőt is, aki árubeszerzés esetében ajánlatában – az áruk összértéke
tekintetében
– ötven százalékot elérően vagy meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely
számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. E bekezdés alkalmazásában
a) azonosnak minősül az előnyben részesítendő ajánlat, ha az árkülönbözet
– az (1) bekezdés szerinti, előnyben nem részesítendő ajánlat árához képest
– nem haladja meg a 3%-ot;
b) az elektronikus hírközlő hálózati berendezésekben használt szoftvereket árunak kell tekinteni [Közszolg. rend. 5. § (3) bekezdés].
Az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos vagy tárgyalásos eljárásban az időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetményben, valamint a közvetlen részvételi felhívásban is
fel kell tüntetnie ajánlatkérőnek a kizáró okokat és utalást a megkövetelt
igazolási módokra [Közszolg. rend. 8. § (5) bekezdés alapján a Kbt. 50. § (2)
bekezdés m) pont].
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Az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos, tárgyalásos
eljárásban, versenypárbeszédben és innovációs partnerség alkalmazása esetén a
közvetlen részvételi felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdés m) pontjától eltérően –
ha szükséges - tartalmazza a részvételi jelentkezéshez az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alátámasztására a Kbt.
69. § szerint csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
meghatározását, amelyek igazolják, hogy az előminősített gazdasági
szereplő a részvételi szakaszban sem tartozik – a jelentkező gazdasági
szereplők listára vételének feltételei (a továbbiakban: előminősítési
szempontok) szerinti – ki-záró okok hatálya alá [Közszolg. rend. 11. § (6)
bek. a) pont]. A részvételi jelentkezések és az ajánlatok értékelésére a Kbt.
69. §-ában foglaltakat meg-felelően alkalmazni kell, azzal, hogy az
ajánlatkérő nem követelheti meg olyan igazolások benyújtását a gazdasági
szereplőktől, amelyek az előminősítési rendszer keretében már
rendelkezésére állnak, és amelyek a kizáró okok fenn nem állását, vagy a
gazdasági szereplő alkalmasságát megfelelően bizonyítják [Közszolg. rend.
11. § (9) bekezdés].
Az előminősítési szempontokat és azok igazolási módjait az ajánlatkérő a
Kbt. XI. Fejezetében foglaltakkal összhangban – a közbeszerzési eljárásban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint – köteles meghatározni, azzal, hogy az
alkalmasság vizsgálata körében egyéb objektív alapú előminősítési szempontot és igazolási módot is előírhat, de ennek során is megfelelően
alkalmaznia kell a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakat. [Közszolg.
rend. 13. § (1) bek.].
A keretmegállapodás alkalmazásakor több ajánlattevővel kötendő
keretmegállapodás esetén a Kbt. 69. § (5) bekezdés második mondata
minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre alkalmazandó.
[Közszolg. rend. 18. § (4) bek.].
7.

Szerződés tartalmával, teljesítésével összefüggő rendelkezések

Az offshore-cégekre vonatkozó kizáró okokkal [Kbt. 62. § (1) bek. k) pont]
összefüggésben a Kbt. olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek a szerződés teljesítése során is érvényt szereznek a szóban forgó kizáró
feltételeknek.

51

1026 Budapest, Riadó u. 5. • 1525 Pf. 166. • Tel.: +36 1 882 85 00 • kapcsolat@kt.hu • www.kozbeszerzes.hu

Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkeze-tét
az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti [Kbt. 136. § (1)
bekezdés].
A szerződés kötelező felmondását előíró szabály:
Új rendelkezése a törvénynek, hogy az ajánlatkérő köteles a szerződést
felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból [Kbt. 143. § (2) bekezdés].
Fentieken túl a Kbt. megtartotta a szerződés felmondásának azon kötelező
esetét, mely szerint az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon –, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel [Kbt. 143.
§ (3) bekezdés].
A szerződés teljesítése folyamán új alvállalkozó igénybevétele esetén követendő
eljárás:
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E tekintetben 2015. november 1. napjától hatályos változás, hogy a Kbt. 66.
§ (6) bekezdése értelmében nem kötelező az ajánlat/részvételi jelentkezés
benyújtásakor ismert alvállalkozókat megjelölni, ajánlatkérő mérlegelési
jogkörébe tartozik ennek előírása (mint, ahogy annak előírása is, hogy az
ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie a közbeszerzés
azon részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni). A
nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. –
[Kbt. 138. § (3) bekezdés].
A szerződés teljesítése folyamán a nyertes ajánlattevő személyében bekövetkező
változás esetén követendő eljárás:
A Kbt. 139. § (1) bekezdése a nyertes ajánlattevő személyében a szerződés
teljesítése során bekövetkező változás esetén előírja, hogy a jogutód nem
állhat az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró okok hatálya
alatt.

8.

Öntisztázás

A Kbt. 64. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy – bizonyos kizáró okok tekintetében – a gazdasági szereplő bizonyíthassa megbízhatóságát a kizáró
ok fennállása ellenére. A Kbt. 64. § (1) bekezdés ugyanis kimondja, hogy a
62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
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gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának
ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági szereplők a Kbt. idézett rendelkezése alapján tehát minden kizáró ok esetében
élhetnek az öntisztázás lehetőségével, kivéve a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és
f) pontja szerinti kizáró okokat. Ez utóbbiak esetében öntisztázásra nincs
lehetőség.
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 [Kbt. 64. § (2) bekezdés].
Az öntisztázás menetét illetően a Kbt. 188. § ad iránymutatást, az ott nem
szabályozott kérdésekben pedig az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény rendelkezései alkalmazandóak.
A kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatokat [188. § (4) bekezdés] a Közbeszerzési Hatóság naprakészen vezeti, és honlapján közzé teszi [Kbt. 187. § (2) bekezdés af) pont].
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A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a tárgyalásos eljárás
alkalmazásának feltételeiről

(KÉ 2019. évi 33. szám; 2019. február 15.)

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) az
uniós közbeszerzési irányelvekkel összhangban szabályozza a választható
közbeszerzési eljárások fajtáit. A 2014/24/EU irányelv (a továbbiakban:
Irányelv) 26. cikkét a magyar jogba átültető Kbt. 49. §-ának (1) bekezdése
értelmében az ajánlatkérő nyílt eljárást, meghívásos eljárást, innovációs
partnerséget, tárgyalásos eljárást, versenypárbeszédet és hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése
szerint a tárgyalásos eljárás, a versenypárbeszéd és a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás csak a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállása
esetén folytatható le, míg az innovációs partnerség csak a Kbt.-ben
meghatározott célra alkalmazható. Mindezekből következően látható, hogy
az ajánlatkérőknek főszabály szerint nyílt vagy meghívásos eljárást kell
alkalmazniuk a közbeszerzéseik megvalósítására, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás és innovációs
partnerség pedig csak kivételes esetben folytatható.
Figyelemmel arra, hogy a Kbt. feltételekhez köti a felsorolt eljárások,
köztük különösen a jelen útmutató tárgyát képező tárgyalásos eljárások
alkalmazhatóságát, a jogszabályi rendelkezések mellett – a korábbi
szabályozáson alapuló – az Európai Bizottság által kiadott útmutatók és
értelmező jegyzetek, továbbá az Európai Unió Bíróságának (a
továbbiakban: Bíróság) vonatkozó ítéletei szolgálhatnak megfelelő
iránymutatásul a szóban forgó eljárástípusok alkalmazhatóságának
megítélése során.
A Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján a tárgyalásos eljárás
alkalmazhatóságára vonatkozóan rögzítésre került, hogy mivel a
tárgyalásos eljárás alkalmazása jogszabályban meghatározott feltételek
teljesüléséhez köthető, ezen eljárásfajta alkalmazása kivételnek minősül, és
mint ilyet, alkalmazását szűk körűen kell értelmezni.1
1

C-199/85. számú ügy: Bizottság vs. Olaszország, C-318/94. számú ügy: Bizottság vs. Németország
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I.

A tárgyalás lehetőségének jelentősége

Az Irányelv kiemelte annak fontosságát, 2 hogy biztosítani kell az
ajánlatkérő szervek számára, hogy rugalmasabban dönthessenek valamely,
a tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési eljárás alkalmazása mellett.
Számos olyan helyzet adódhat ugyanis, amikor a nyílt vagy a meghívásos
eljárás, – mint klasszikusan szabadon alkalmazható eljárás – tárgyalás
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő beszerzési eredményre, mert az
ajánlatkérő szervek nem tudják meghatározni, hogy beszerzési igényeik
milyen eszközzel teljesíthetők, vagy nem tudják felmérni, hogy a piac
milyen technikai, pénzügyi vagy jogi megoldásokat tud kínálni. Ezen
helyzetekben mutatkozhat hasznosnak a tárgyalás (és esetlegesen a
versenypárbeszéd) alkalmazása. Ilyen helyzet állhat elő különösen az
Irányelv szerint:
- az innovatív projektek esetében, valamint, ha jelentős, integrált
közlekedési infrastrukturális projektről, nagy számítógépes
hálózatok kiépítéséről vagy összetett és strukturált finanszírozást
igénylő projekt megvalósításáról van szó;
- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében például, ha
nem szabványos épületről van szó, vagy az építéshez tervezésre és
innovatív megoldásokra is szükség van;
- az átalakítást vagy tervezést igénylő áruk vagy szolgáltatások
beszerzése esetében, ha az átalakításra vagy tervezésre különösen
olyan összetett beszerzések esetében van szükség, mint például az
összetett termékek, a szellemi szolgáltatások – például a tanácsadási
szolgáltatások, az építészeti szolgáltatások vagy a mérnöki
szolgáltatások –, vagy a jelentős információs és kommunikációs
technológiai (IKT) projektek. Ilyen esetekben, annak érdekében,
hogy az áru vagy szolgáltatás megfeleljen az ajánlatkérő igényeinek,
tárgyalásokra lehet szükség.
Kiemelt jelentősége lehet a tárgyalásos eljárások alkalmazásának továbbá
azon helyzetben, ha a nyílt vagy meghívásos eljárás csak szabálytalan vagy
elfogadhatatlan ajánlatokat eredményezett és a tárgyalások lefolytatásával
az eljárás szabályos és elfogadható ajánlatokat eredményezne.

2

Irányelv preambulumának (42)-(44) bekezdései
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Az uniós jogalkotó által készített értékelés kimutatta továbbá, hogy a
tárgyalásos eljárások szélesebb körű alkalmazása valószínűsíthetően
növelné a határokon átnyúló kereskedelmet is, ugyanis az értékelés szerint
a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásokban odaítélt
szerződések körében különösen nagy a határokon túli nyertes ajánlatok
aránya. Kiemelendő végül, hogy az Irányelv szerint a számos különböző
piaci szereplő által kínált, felhasználásra kész áruk vagy szolgáltatások
beszerzése esetében azonban nem célszerű tárgyalásos eljárást vagy
versenypárbeszédet alkalmazni.
II.

Tárgyalásos eljárás

A Kbt. 85. § (1) bekezdése szerint a tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból
álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az
ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való
alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a 69. §-sal összhangban. A
részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az
eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak
minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a
szerződés feltételeiről.
A tárgyalásos eljárás tekintetében mindenekelőtt kiemelendő, hogy a
törvény a korábbi közbeszerzési törvényektől eltérően nem alkalmazza a
hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás megnevezést, hanem az irányelvi
szabályoknak megfelelően a tárgyalásos eljárás megnevezést használja.
A tárgyalásos eljárás esetében továbbra is alapelv, hogy annak
alkalmazására csak a törvényben meghatározott esetekben, illetve
jogalapok fennállása esetén kerülhet sor. Hangsúlyozandó azonban, hogy e
jogalapok tekintetében az új közbeszerzési irányelvek megengedőbb
szabályokat tartalmaznak, mint a korábbi irányelvek.
A Kbt. a 85. § (2) bekezdésében az új irányelvek előírásaihoz igazodóan
enyhébb
szabályokat
határoz
meg
a
tárgyalásos
eljárás
lefolytathatóságának feltételéül. Ennek megfelelően tárgyalásos eljárás
lefolytatására akkor kerülhet sor, ha
a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal
rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez
alakítása nélkül;
b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz;
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c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi
kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő
kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a
legkedvezőbb ajánlat;
d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni
a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai
műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy műszaki referenciák
valamelyikére való hivatkozással; vagy
e) amennyiben megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett
eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy
az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen,
hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul. A tárgyalásos eljárás
alkalmazásának jogcímét a részvételi felhívásban az ajánlatkérőnek
részletesen és egyértelműen rögzítenie kell.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy a
tárgyalásos eljárás választását megelőzően különösen körültekintően, és a
megszorító értelmezés követelményének megfelelően vizsgálják meg az
eljárás megindításához szükséges feltételek fennállását. Az eljárás
indokolatlan alkalmazása olyan közbeszerzési jogsértés, amely a
Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását vonhatja maga után. A
Döntőbizottság több határozatában kifejtette, hogy a tárgyalásos eljárás –
illetve korábban a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás –
alkalmazása kivételes lehetőség, amelyre kizárólag a Kbt.-ben
meghatározott feltételek maradéktalan fennállása esetében van mód. Ezen
feltételeket pedig nem lehet kiterjesztően értelmezni. Vagyis ahhoz, hogy a
tárgyalásos eljárás lefolytatása az ajánlatkérő által választott jogalapon
megfeleljen a Kbt. és az uniós jog előírásainak is, az ajánlatkérőnek
ismernie kell és tudnia kell igazolnia a beszerzése olyan specialitását, amely
a hivatkozott eljárásfajta jogszerű alkalmazását megalapozza.3
Előzőek alapján általános jelleggel elmondható, hogy az ajánlatkérő
feladata, felelőssége és egyben kötelessége is, hogy a kívánt beszerzése
vonatkozásában előzetes felméréssel megfogalmazza pontos beszerzési
igényét, és ennek alapján részletesen meghatározza az elvárásait oly
módon, hogy az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek, valamint,
3

Közbeszerzési Döntőbizottság D.126/11/2007. számú és a D.9/18/2008. számú határozatai
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hogy a tárgyalásos eljárás tekintetében választott jogalap feltételeinek
fennálltát alá tudja támasztani. Az ajánlatkérő ezen kötelezettségének
megszegése nem szolgálhat alapul olyan kivételes helyzetre történő
hivatkozásnak, amely a tárgyalásos eljárás jogszerű alkalmazását lehetővé
tenné.
A tárgyalások az építési beruházások, áruk és szolgáltatások bármely
jellemzőjét érinthetik, többek között például a minőséget, a mennyiségeket,
a kereskedelmi záradékokat, valamint szociális, környezeti és innovatív
szempontokat, amennyiben azok nem tartoznak a minimumkövetelmények
közé [ld. az Irányelv preambuluma (45) bekezdését]. A tárgyalásos
eljárások jogalapjai a tárgyalások célját tükrözik. A tárgyalásoknak – a
Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a Kbt.-ben meghatározott
keretek között [Kbt. 88. § (6) bekezdés] a beszerzés feltételrendszerének – a
konkrét beszerzési igényt minél pontosabban leképező ajánlatok
benyújtásának lehetővé tételére kell irányulniuk annak érdekében, hogy az
ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést, azaz az
ajánlatkérő olyan építési beruházást rendelhessen meg, olyan árut és
szolgáltatást szerezhessen be, amelyek tökéletesen megfelelnek a konkrét
igényeinek.
A tárgyalásos eljárás egyes eseteinek vizsgálata:
ad. a) A Kbt. 85. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás
lefolytatására akkor kerülhet sor, ha az ajánlatkérő igényeit nem lehet
kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások
kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül.
Ennek megfelelően a tárgyalásos eljárás abban az esetben alkalmazható, ha
az ajánlatkérő igényei oly mértékben specifikáltak, amely az eljárás
megindításának napján kész termék vagy szolgáltatás formájában nem
található meg a piacon, illetőleg a piacon jelenleg elérhető termékek,
szolgáltatások átalakítása, kiigazítása szükséges annak érdekében, hogy a
szerződés szerinti produktum megfeleljen az ajánlatkérő igényeinek.
Összetett áruk és szolgáltatások esetében tehát az ajánlatkérő számára
hasznos lehet tárgyalás tartása, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő
célszerűen az érintett, potenciális ajánlattevő piaci szereplők szaktudására
kíván támaszkodni az igényeinek megfelelő termék, vagy szolgáltatás, azaz
a megvalósítandó műszaki tartalom kialakítása érdekében. A tárgyalásos
eljárás ezen jogalapra hivatkozása és a jogalap alkalmazása minden esetben
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kellő körültekintéssel, az általában elvárható gondossággal történhet,
amennyiben a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában nem áll
rendelkezésre olyan kész megoldás a piacon, amely alkalmas volna az
ajánlatkérő igényeinek kielégítésére. Megjegyzendő, hogy bár a Kbt.
alapján elviekben nem kizárt a szóban forgó jogalap alkalmazása építési
beruházásra irányuló tárgyalásos eljárások esetében sem, az alapvetően
árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések esetében képzelhető el.
ad. b) A Kbt. 85. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tárgyalásos eljárás
lefolytatására akkor kerülhet sor, ha a közbeszerzés tárgya tervezést vagy
innovatív megoldásokat tartalmaz.
A szóban forgó jogalap alkalmazása hasonló alapokon nyugszik, mint az a)
pont szerinti jogalap. A tárgyalásos eljárás alkalmazását ezen jogalap
esetében is olyan ajánlatkérői beszerzési igények alapozzák meg,
amelyeknek
pontos
meghatározásához
az
ajánlattevők
aktív
közreműködésére van szükség. Az eljárást megindító felhívás tartalmából,
valamint a nyertes ajánlattevő feladataiból és a közbeszerzés mennyiségi
előírásaiból ez esetben is egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a
szerződéses feladatok tervezést vagy innovatív megoldásokat (is)
tartalmaznak, valamint annak, hogy ezek konkrétan miben nyilvánulnak
meg.
ad. c) A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás
lefolytatására akkor kerülhet sor, ha a szerződés jellegével, összetettségével
vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy
az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem
választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalap alkalmazása abban az
esetben tekinthető jogszerűnek, ha az ajánlatkérő kellő körültekintéssel, az
általában elvárható gondossággal jár el annak megállapítása során, hogy az
ajánlat nem választható ki tárgyalások folytatása nélkül. Ennek indoka több
körülményen is alapulhat, úgymint a szerződés összetettsége, a feladatok
egymásra épülése, jogi és/vagy pénzügyi körülmények vagy kockázatok
(például összetett finanszírozású projektek esetében). E körben tehát az
ajánlattevők szakmai ajánlatának tartalma, így akár a szerződés
teljesítésével kapcsolatos feltételek (pl. jogok és kötelezettségek, a műszaki
átadás-átvétel feltételei, menete, ehhez kapcsolódóan pedig a kifizetés
feltételei) különös jelentőséggel bírhatnak. A tárgyalások ezen jogalap
tekintetében arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő meggyőződhessen arról,
hogy melyik ajánlat tekinthető szakmai szempontból a legmegfelelőbb
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ajánlatnak, és ennek keretében különösen az, hogy a beszerzési igény
maximális kielégítéséhez melyik az optimális szerződéses, jogi vagy
pénzügyi konstrukció, hogyan lehet a beszerzés megvalósításához
kapcsolódó kockázatokat minimalizálni.
ad. d) A Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tárgyalásos eljárás
lefolytatására akkor kerülhet sor, ha az ajánlatkérő a műszaki leírást nem
tudja
kellő
pontossággal
elkészíteni
a
külön
jogszabályban
meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös
műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való
hivatkozással.
Az ajánlatkérőnek a közbeszerzés tárgyát akképpen kell meghatároznia,
hogy az alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban
részt kívánnak-e venni. Előfordulhat azonban olyan eset, amikor a
közbeszerzési műszaki leírást (részben vagy egészben) az ajánlatkérő nem
tudja az ajánlattételhez szükséges mértékű pontossággal megadni sem
funkcionális elvárásokkal, sem szabványokra, európai műszaki értékelésre
vagy közös műszaki előírásokra történő hivatkozással sem. Ez esetben jöhet
szóba a Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tárgyalásos eljárás
alkalmazása. E körben azonban kiemelendő, hogy amennyiben
teljesítményilletve
funkcionális
követelmények
előírásával
a
közbeszerzési műszaki leírás teljes körűen meghatározható, a tárgyalásos
eljárás alkalmazása már nem indokolt, hiszen nem szükséges az
ajánlattevők aktív közreműködése a közbeszerzési műszaki leírás kellő
pontossággal történő meghatározása érdekében.
ad. e) A Kbt. 85. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti tárgyalásos eljárás
lefolytatására abban az esetben kerülhet sor, ha a megelőzőleg lefolytatott
nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag
érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b)
pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott
minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi
fedezet összegét.
A Kbt. 85. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap alkalmazása a
tárgyalásos eljárás egyéb eseteihez képest egyszerűbb megítélésű,
tekintettel arra, hogy az előzményi közbeszerzési eljárás meghatározott
indokok miatti eredménytelenségéhez, mint objektív körülményhez
kötődik. E körben elegendő az előzményi közbeszerzési eljárás
dokumentumainak vizsgálata, illetve az előzményi közbeszerzési eljárás
eredményéről tájékoztató hirdetményre vonatkozó adatok megadása a
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tárgyalásos eljárás jogcímének ismertetése során. Kiemelendő azonban,
hogy a Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása kizárólag akkor
jogszerű, amennyiben az előzmény eljárás típusa nyílt vagy meghívásos
eljárás volt, valamint az eredménytelenné nyilvánításra a Kbt.-ben
konkrétan meghatározott indokok alapján (érvénytelen ajánlatok,
fedezethiány) került sor.
A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. – a korábbi
közbeszerzési törvényektől eltérően – egységesíti a tárgyalásos eljárás és a
versenypárbeszéd alkalmazhatóságát alátámasztó jogalapokat. Ennek
megfelelően versenypárbeszéd alkalmazására is kizárólag azokban az
esetekben kerülhet sor, amely esetekben az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást
is indíthat [Kbt. 90. § (3) bekezdés].

III.

A Kbt. 2019. április 1. napjától hatályos módosítása által
bevezetett új szabályok a tárgyalásos eljárások kapcsán

1.
A Kbt. 87. § (7) bekezdésének módosítása értelmében tárgyalásos eljárásban
kötelező végleges ajánlat benyújtása, amennyiben az ajánlatkérő nem él a
(6) bekezdésben foglalt lehetőséggel, vagyis, ha az ajánlatkérő az első
ajánlatok beérkezését követően úgy dönt, hogy nem tart tárgyalást és a
benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
2.
A Kbt. 2019. április 1. napjától hatályos rendelkezései az ajánlati biztosíték
rendelkezésre bocsátásának egyik speciális esetéről szóló szabályokat
rendezi a Kbt. 54. § (1) bekezdésének módosításával.
Eszerint ugyanis, amennyiben az ajánlatkérő a 87. § (6) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy nem tart tárgyalást és az ajánlati kötöttség az erről szóló
értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ajánlati biztosítékot ezen
értesítés megküldésétől számított öt munkanapon belül kell rendelkezésre
bocsátani.
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Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000123862019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében "Debrecen, Belváros zöldfelületi
rekonstrukció kivitelezése"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

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

45112700-2

További tárgyak:

45236210-5

Kiegészítő szójegyzék

77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Belváros városrész fejlesztési területén az alábbi beruházási feladatok valósulnának meg:
A fejlesztés során 26 helyszínen, ~ 25 500 m2 felületen kerülne sor fejlesztésre.
A fejlesztés során az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 65 db fa ültetés, 15 000 m2 cserjésítés, 6000 m2
füvesítés, 2850 m2 térkőburkolat és 500 m2 új és 450 m2 meglévő aszfalfelület, 800 m2 szórt burkolat, 1
játszótér elbontása, 1 meglévő játszótér fejlesztése és bővítése, valamint játszópontok kialakítása; 10 új és
5 játszóeszköz telepítése; parki berendezések telepítése /35 db pad, 25 db szék, 7 asztal, 30 hulladéktároló,
35 kerékpártároló és 5 kutyaürüléktároló/.
A beruházás során 15 helyszínen telepítésre kerül 50 db térfigyelő kamera.
A fejlesztés célja Debrecen Belváros akcióterületének költséghatékony, környezettudatos, család- és
klímabarát megújítása. Gazdasági tevékenységek megvalósításával hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési
céljaihoz, így a városrész lakosságának megtartásához, életkörülményeinek javításához. Az Akcióterület a
Belváros városrésszel esik egybe, Debrecen történelmi magját jelenti.
Az akcióterületen kiemelkedőek a közigazgatási, kereskedelmi, egyházi, pénzügyi, turisztikai és közösségi
funkciók, itt koncentrálódik a város legfontosabb turisztikai látványosságainak a döntő része. A belvárost
városközponti helyzete miatt problémák is jellemzik. A zöldfelületek relatíve alacsony aránya, amely –
figyelembe véve az igen jelentős gépkocsiforgalmat – egészségügyi kockázatot jelent. Az itt élő elöregedett
lakosság életkörülményeinek javítása egyrészt a meglévő lakásállomány felújítása révén valósulhat meg,
másrészt a városrész zöldfelületi rendszerének további bővítésével.
A belváros lakófunkció és általános vonzerejének a fenntartása érdekében a lezajló tömbrehabilitációkhoz
kapcsolódóan szükséges a zöldfelületi rendszer további bővítése, a gyalogos-zóna kiterjesztése, a
közösségi funkciók erősítése, és a történelmi városkép korábbinál hatékonyabb megóvása.
A fejlesztés során megvalósul a zöldfelületek rekonstrukciója és hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató,
klímatűrő fasorok, cserjesávok létesítése. Az akcióterületen belül számos helyszínen sor kerül az elavult,
a településképbe nem illeszkedő parki eszközök cseréjére, a jelenleg is használatban lévő sétaútvonalak
felújítására, bővítésére. A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak nagy felbontású, képfeldolgozó
intelligenciával ellátott rendszerbe foglalt közbiztonsági kamerák, melyekkel jelentősen visszaszoríthatók
a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények. A belvárosi lakótelepek környezetének megújítása
zöldterület-fejlesztéssel, játszóterek építésével járul hozzá a projekt átfogó céljaihoz.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal
Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)
bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés
megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. §
(4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel,
térfigyelő kamera telepítésében szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki faültetés és/vagy füvesítés
és/vagy cserjésítés kivitelezési munkáinak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik igen/
nem 15
3 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /minimum 0 fő,
maximum 2 fő/ 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 Pályázat címe: „Debrecen,
Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése”
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60
nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről
a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai
alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1)
bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény
tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés
tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz
meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Folytatása a VI. 3) pontnak.
Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a
nyilatkozatát, valamennyi
fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő
megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6)
bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak
végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése

esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az
ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás
megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a
fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
kerültek megállapításra: M.1.) alkalmassági követelmény.
20. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszezrési műszaki leírás meghtározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet,
a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve
a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági sz.
Folytatás a III. 1. 2. pontnak.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. §
(2) bekezdés e) pontját.
22. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
23. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott
írásbeli kommunikáció - ha a rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben
történik.
24. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes felelősségbiztosítást is tartalmazó- építési-szerelési (C.A.R.= "ConstructionAllRisks") biztosítást
kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 10
millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 30 millió HUF/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását
az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a
szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon
belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
25. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés
hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizárólag Microsoft excel program kerekítéséből adódó eltéréseket nem
minősíti számítási hibának!
26. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai
Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
27. A munkaterület átadása a szerződés aláírásától számított 15 naptári napon belül megtörténik. Az
eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési munkaterület
átadásától számítandó, továbbá a kivitelezésre szánt 6 hónap magában foglalja a műszaki átadásátvételi eljárás lefolytatását is.

28. A szerződéskötés feltétele, hogy a szerződéskötésre nyertes Ajánlattevő a kivitelezésre
vonatkozóan organizációs- és ütemezési tervet készítsen annak érdekében, hogy a projektterületen
belül legalább egy játszótér és sportpálya használhatósága biztosítva legyen. Rész műszaki
átadásra van lehetőség, egyeztetve a Megrendelővel az organizációs- és ütemezési terv alapján.
30. Részajánlat-tételi lehetőség kizárásának indoka: A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002
azonosítószámú , „Debrecen, Belváros zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése” című projekt részeként
megvalósuló zöld területek egy beruházás részét képezi.
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
A műszaki leírásban szereplő eszközök, berendezési tárgyak egy kivitelező által történő
beszerzésével és telepítésével lehet csak biztosítani Debrecen belváros városrésze egységes
szerkezetű látványképét.
Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű kivitelezési feladatot egy gazdasági szereplőtől
kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó
problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz
vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által
biztosíthatóvá váljon.
Folyt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést:
M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított,
a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással
köteles igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves
időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos
tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a
teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Folytatása a VI. 4. 3) pontnak.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont
Az 1., 2., 3. értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében az
értékelés pontozás a 4., értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás szerint történik.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.

Ajánlatkérő előírja hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók az adott szerződés teljesítésével
összefüggésben kerülnek foglalkoztatásra.
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített
(műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább 12.000 m2 területen végzett, zöldterületi
rekonstrukciós munkálatok elvégzésére irányuló referenciával.
A fenti követelmény legfeljebb 3 db referenciával teljesíthető.
Zöldterületi rekonstrukció alatt Ajánlatkérő a következőket érti: parkok és/vagy sétányok és/vagy
játszóterek és/vagy sportpályák és/vagy közösségi területek, azok berendezéseinek felújítása és/
vagy kialakítása valamint ezek növényállományának fejlesztése és telepítése.
A fenti követelmény legfeljebb 3 db referenciával teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az
alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.
Folytatása a III. 1. 2. pontnak
A kivitelezési feladatok részekre bontva, adott esetben több kivitelezővel kötött több szerződés útján
történő megvalósításával a beruházás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel
járna, ha nem ugyanaz a kivitelező végezné a megvalósítandó feladatokat, továbbá az ajánlati ár
növekedését is eredményezné.
Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel
lehet biztosítani. A kivitelezés egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem
teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a
tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A hirdetmény karakter-korlátozására tekintettel az ezen pontba tartozó információkat a hirdetmény VI.4.3)
„Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontja tartalmazza.
Folytatása a III. 1. 2. pontnak
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
kerülnek foglalkoztatásra.
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: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: -Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:

1. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy
az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf
fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös
ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő
-, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű
másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri
benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek,
vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az
ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági
szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági
Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó
erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot
csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas
arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek
ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai
vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml fileként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát
(mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges
nyilatkozat benyújtása szükséges.
7. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen
a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat
nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar
fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti
ajánlattevő általi felelős fordítást is.
Folytatás a III. 1. 2. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
Finanszírozás:
Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosító számú, „Debrecen, Belváros
zöldfelületi rekonstrukció kivitelezése” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással.
Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa
nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint
előlegként történő kifizetését.
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó valamennyi számlában köteles elszámolni
oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg százalékos értékének arányában köteles
csökkenteni.
A munkák kivitelezése során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az
alábbiak szerint:
Az 1. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés,
a 2. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés,
a 3. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés
esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig. A számlák
benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően,
a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló
teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt.
135.§ (1) bekezdése szerint. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított
számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára
történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-32/B.§-a alkalmazandó a kifizetés
során.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő bármely kötelezettségének késedelmes
teljesítése esetén érvényesíti, melynek mértéke a vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális
összege a vállalkozási díj 20 %-a,
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő
nem szerződésszerű (rész) teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért
az Ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős.
Mértéke a vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal
érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely
esetekben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha a Nyertes
ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 15 naptári
napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre való hivatkozással, rendkívüli felmondással a
rendelkezésre álló 15 napon belül megszünteti. Mértéke a vállalkozási díj 20 %-a.
Jótállás: A jótállás időtartama 36 hónap a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva.
A telepített növények vonatkozásában Megrendelő az eredet és fajta azonosság igazolás miatt
növényi útlevéllel rendelkező növényeket fogad el, valamint eredési garancia vállalását írja elő. Az
eredési garancia a növény életképességére és egészségi állapotára vonatkozik, az ültetést követő
tavaszi kihajtásig, tehát maximum 14 hónap. A garancia nem érvényesíthető az átadást követően
bekövetkezett fagykár, extrém időjárási körülmények, nem megfelelő öntözés, a növény számára
nem megfelelő élet-körülmények ill. bizonyíthatóan az ültetés után bekövetkezett fertőzések miatt
bekövetkezett káreseményre.
Folyt. a III. 1. 3.) pontban.
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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (2744/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511454
E-mail: kiss.kornelia@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000142542019/
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/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000142542019/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
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: Belváros tervezés
Hivatkozási szám: EKR000142542019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Inkubációs Központ létrehozásához, a Régi Városháza felújításához és a Sas utcai mélygarázs
létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

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

71314000-2

További tárgyak:

71322000-1

Kiegészítő szójegyzék

79932000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása”
című projekthez, a TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai
korszerűsítése” című projekthez, a Régi Városháza épületének belsőépítészeti felújításához, valamint a
TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című
projekten belül a Sas utcai mélygarázs létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése.
A. tervezési részfeladat:
A TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” című projekt
megvalósításához a tervezési programban foglaltak szerint szükséges koncepciós, illetve minden szakágra
kiterjedő építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségbecslés, illetve árazatlan
és árazott költségvetések elkészítése.
A tervezendő épület megközelítőleg 1.200 m2 alapterületű.
B. tervezési részfeladat:
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése”
című projekt megvalósításához szükséges felmérési, örökségvédelmi engedélyezési, valamint kiviteli
tervdokumentáció, valamint tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése,
melyeknek Megrendelő által leadott a korszerűsítéshez kapcsolódó igények szerint kell elkészülnie.
A Régi Városháza 7.249,4 m2 alapterületű műemléki épületéről (műemléki azonosító: 5239, törzsszám:
1785) általánosságban elmondható, hogy megépítése óta a határolószerkezetei elhasználódtak,
téglafalazata rossz hőtechnikai tulajdonságú, melyek az elmúlt évek során felújításra nem kerültek. A
gépészeti rendszer elavult, beszabályozatlan, többnyire eredeti állapotában van. Az épület jelenleg nem
energiahatékony. A fejlesztés célja, hogy az épület energiafelhasználása csökkenjen, a fenntartási költségek
csökkentése megtörténjen megújuló energia hasznosításával. A tervezési feladat részét képezi, hogy a
felújítások eredményeként elvárt gazdaságosan és energiahatékonyan működtethető épületet hozzunk
létre. A Pályázati felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy a felújítással érintett épületek legalább „DD
- korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen besorolható az energiahatékonysági intézkedések
véghezvitele után.
C. tervezési részfeladat:
A tervezési feladat a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal műemléki épület (műemléki
azonosító: 5239, törzsszám: 1785) reprezentatív helyiségeinek belsőépítészeti koncepciójának
megtervezése, örökségvédelmi engedélyezési terv, valamint kiviteli terv készítése.
A tervezési feladat magába foglalja a Piac utca felőli főbejárat, az emeletre vezető lépcsőház, a Nagytanács
terem, a vezetői irodák (polgármesteri iroda, alpolgármesteri irodák), azok előterei, valamint a jegyzői iroda
és titkárság belsőépítészeti tervdokumentációjának elkészítését.
A tervezéssel érintett terület megközelítőleg 1.000 m2.
D. tervezési részfeladat:
A tervezési feladat a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív
rekonstrukciója” című projekt keretében a Sas utcai mélygarázs projekt műszaki kivitelezéséhez szükséges
koncepciós, engedélyezési, valamint kiviteli terv készítése.
A feladat egy új, kb. 200 férőhelyet tartalmazó mélygarázs terveinek az elkészítése. A terveknek magába kell
foglalniuk a Sas utca zöldterületi rendezését valamint a Városháza utca rekonstrukcióját is.
Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés,
valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés és rendelkezésre állás.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épületek
energetikai felújításának tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki műemléki épületek felújításának
tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki mélygarázs építésének
tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
4 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki műemléki épületek
belsőépítészeti tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
5 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épületgépészeti építés és/vagy
felújítás tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A. tervezési részfeladat: TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001
azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” című projekt B. tervezési részfeladat:
TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése”
című projekt D. tervezési részfeladat: TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen
Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60
naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett,
Lajstromszáma: 00176.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről
a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: VHR 321.) 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint
történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)
bekezdés);
II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a VHR 321. 8. § és 10. § (kivéve 8. § ib) és 10. § (1) bekezdés gb) alpontját),
valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének
és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani
az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a
322/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében
szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai
kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2.) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz
meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Folytatás a III.1.1) ponttól:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR 321. 26. § (3) bekezdés
alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó
a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését
igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre
nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt

engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell
csatolni.)
A VHR 321. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.
65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő
elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése alapján ajánlattevő nem köteles igazolást csatolni az alkalmassági követelményeknek
megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében, amennyiben ilyen igazolást
Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már nyújtott
be. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Folytatás a VI.4.3.) ponttól:
A teljesítés határideje a fenti feltétel teljesülését és/vagy az engedélyezési terv Megrendelő általi
elfogadását követő 70. naptári nap.
Valamennyi tervezési részfeladat vonatkozásában Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni
a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban, valamint a
kivitelezés során a tervezői művezetést ellátni és rendelkezésre állni. A szerződés ezen feladatra
vonatkozó része akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérő lefolytatja az elkészült tervek alapján a kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, és megvalósítja az építési munkákat. A feladat
értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5%-ában határozza meg. Amennyiben
a tervezői művezetési feladatok ellátására és a rendelkezésre állásra ajánlattevő nem a tervezési díj
5 %-át állítja be, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke nem került kifizetésre.
16.) Ajánlatkérő tervpályázatot folytatott le „Debrecen, Dósa nádor tér rendezése és a gyalogos
övezet kiterjesztése építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése”
tárgyban, amely tervpályázat része volt a Városháza bővítése is, ezért az A. tervezési részfeladat
vonatkozásában a nyertes pályamű építészeti megjelenítését kérjük követni a tervezés során. Erre
tekintettel Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételéül szabja, hogy nyertes ajánlattevő az A. tervezési
részfeladat vonatkozásában együttműködési megállapodást kössön a tervpályázat eredményeként
lefolytatott a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
alapján kötött tervezési szerződés tervezőjével, a BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű
Társasággal (1068 Budapest, Felső erdősor 3. 3. em. 22.) az elkészítendő tervdokumentáció nyertes
pályamű építészeti megjelenítéséhez hangolása érdekében.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.3.) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Folytatás a III.2.2.) ponttól:
A. tervezési részfeladat:
- 1. számla: a koncepciós és az engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi
elfogadását követően.
- 2. számla: a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően. A
számla kifizetésének feltétele a jogerős építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal
megegyező tartalmú kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- 3. számla: a tervezés tárgyát képező kivitelezési eljárás műszaki átadását követően. A számla
értéke a tervezési részfeladat vállalási árának 5%-a.
B. tervezési részfeladat:
- 1. számla: a felmérési és az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és
Megrendelő általi elfogadását követően.
- 2. számla: a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően. A
számla kifizetésének feltétele a jogerős építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal
megegyező tartalmú kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- 3. számla: a tervezés tárgyát képező kivitelezési eljárás műszaki átadását követően. A számla
értéke a tervezési részfeladat vállalási árának 5%-a.
C. tervezési részfeladat:
- 1. számla: a koncepciós és örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és
Megrendelő általi elfogadását követően.

- 2. számla: a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően. A
számla kifizetésének feltétele a jogerős építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal
megegyező tartalmú kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- 3. számla: a tervezés tárgyát képező kivitelezési eljárás műszaki átadását követően. A számla
értéke a tervezési részfeladat vállalási árának 5%-a.
D. tervezési részfeladat:
- 1. számla: a koncepciós és engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi
elfogadását követően.
- 2. számla: a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően. A
számla kifizetésének feltétele a jogerős építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal
megegyező tartalmú kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
- 3. számla: a tervezés tárgyát képező kivitelezési eljárás műszaki átadását követően. A számla
értéke a tervezési részfeladat vállalási árának 5%-a.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Nyertes ajánlattevő
teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
írásban köteles nyilatkozni. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján Megrendelő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől
számított 30 napon belül egyenlíti ki a Nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Késedelmi kötbér: tervezési részfeladatonként a késedelemmel érintett tervezési részfeladat
tervdokumentációja tervezési díjának 0,5%-a / naptári nap. A késedelem maximum mértéke:
A. tervezési részfeladat:
- a koncepciós tervdokumentáció vonatkozásában: 6 naptári nap
- az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: 30 naptári nap
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: 20 naptári nap
B. tervezési részfeladat:
- a felmérési tervdokumentáció vonatkozásában: 6 naptári nap
- az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: 30 naptári nap
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: 20 naptári nap
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.3.) pontban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A VHR 321. 1. § (1) bekezdése alapján
az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése
alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem
kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az
alkalmassági követelmény (M1-M2) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1-M2) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a VHR 321. 21. § (3) bekezdés a)
pontja alapján, a VHR 321. 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben
meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Ajánlatkérő a VHR
321. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított
megelőző hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés
idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és
címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó
nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum
követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő nem köteles igazolást, illetve nyilatkozatot csatolni
az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében, amennyiben ilyen igazolást, illetve
nyilatkozatot Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már nyújtott be. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást, illetve nyilatkozatot kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13.
§ (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más
szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó
okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban,
csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben – a VHR 321.
21. § (3a) bekezdés b) pontjára figyelemmel – teljesített összesen minimum 6.000 m2 alapterületű
épület magasépítészeti tervezésére vonatkozó referenciával.
(M2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 6 évben – a VHR 321. 21. § (3a) bekezdés b) pontjára
figyelemmel – teljesített összesen minimum 700 m2 alapterületű műemléki épület belsőépítészeti
tervezésére vonatkozó referenciával.
Folytatás a III.1.2.) ponttól:
C. tervezési részfeladat:
- a koncepciós és örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: 20 naptári nap
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: 35 naptári nap
D. tervezési részfeladat:
- a koncepciós tervdokumentáció vonatkozásában: 6 naptári nap
- az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: 30 naptári nap
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában:20 naptári nap
Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő
jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek
gyakorlása esetén Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér:
A. tervezési részfeladat:
- a koncepciós tervdokumentáció vonatkozásában: a koncepciós tervdokumentáció tervezési díjának
5%-a,
- az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: az engedélyezési tervdokumentáció
tervezési díjának 15 %-a.
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának 10 %-a.
B. tervezési részfeladat:
- a felmérési tervdokumentáció vonatkozásában: a felmérési tervdokumentáció tervezési díjának 5%a.
- az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: az örökségvédelmi
engedélyezési tervdokumentáció tervezési díjának 15 %-a.
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának 10 %-a.
C. tervezési részfeladat:
- a koncepciós és örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: a koncepciós
és az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció tervezési díjának 10 %-a,
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának 15 %-a.
D. tervezési részfeladat:

- a koncepciós tervdokumentáció vonatkozásában: a koncepciós tervdokumentáció tervezési díjának
5 %-a,
- az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában: az engedélyezési tervdokumentáció
tervezési díjának 15 %-a,
- a kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a kiviteli tervdokumentáció tervezési díjának 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció tervezési díjának 3
%-a/alkalom. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő
ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely
esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű
meghiúsulási kötbért érvényesít.
Jótállás: A jótállás időtartama 24 hónap, kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a
teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő nap.
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
Folytatás a III.1.2.) ponttól:
17.) Aj.kérő a C. tervezési részfeladat vonatkozásában rendelkezik DMJV Polgármesteri
Hivatal műemléki épülete reprezentatív helyiségeinek belsőépítészeti koncepciótervével,
amelyet a SANDROZA Művészeti-Tervező és Szolgáltató Kft. (1126 Budapest, Tartsay V. u
5/b.) készített, és amely terv a közbeszerzési dokumentáció részét képezi. Erre tekintettel
Aj.kérő a szerződéskötés feltételéül szabja, hogy nyertes ajánlattevő a C. tervezési részfeladat
vonatkozásában együttműködési megállapodást kössön a SANDROZA Kft-vel (1126 Budapest,
Tartsay V. u 5/b.) az elkészítendő tervdokumentáció meglévő koncepcióhoz hangolása érdekében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a tervezést
- az A. tervezési részfeladat vonatkozásában a TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni
Inkubációs Központ létrehozása” című projekt keretében pályázati forrásból,
- a B. tervezési részfeladat vonatkozásában a TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi
Városháza energetikai korszerűsítése” című projekt keretében pályázati forrásból,
- a C. tervezési részfeladat vonatkozásában önerőből,
- a D. tervezési részfeladat vonatkozásában részben önerőből, részben a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002
azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt keretében pályázati
forrásból finanszírozza utófinanszírozással.
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2.) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:30 (óó:pp) Hely: -Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő
nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján elektronikus formában
kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető
formátumban(.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.

5.) Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése
alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja
elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
7.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egymással
szorosan összefüggő, az A. és a D., valamint a B. és a C. tervezési részfeladatok vonatkozásában
azonos épületet érintő tervezési feladatok. A Régi Városháza Debrecen, Piac u. 20 szám alatti
épülete és a közvetlenül mellé tervezendő Debreceni Inkubációs Központ elhelyezkedése miatt a
tűzvédelmi előírások, valamint a két funkció egymás melletti biztonságos kialakítása érdekében
egységként kell kezelni a két épület tűzvédelmi előírásait. A két épület megfelelő tűzvédelme
érdekében olyan műszaki megoldásokkal lehet biztosítani az előírásoknak megfelelő működést,
amelyek a másik épület műszaki megoldásaival szorosan összefüggnek.
A tervezés része a Régi Városháza reprezentatív részeinek belsőépítészeti tervezése, amely feladat
szorosan összefügg az energetikai felújítás műszaki tartalmával. Az egész épületet érintő energetikai
korszerűsítés során a fűtési rendszer, valamint az elektromos hálózat is felújításra kerül, mely
tervekkel a belsőépítészeti terveknek is összhangban kell lennie. A tervezési terület nem határolható
le. A belsőépítészettel érintett helyiségek felszerkezeteit érinti az energetikai korszerűsítés a fűtési
rendszer és elektromos hálózat felújítása kapcsán, azok helyreállítása, valamint a felszerkezetek
felülképzése a belsőépítészeti terv része. A Sas utcai mélygarázs közvetlenül a Debreceni
Inkubációs Központ alatt kerül kialakításra, tervezésük műszakilag teljes mértékben összefügg és
egymásra épül.
A tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés
útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését
is eredményezné. A fentiek alapján Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési
feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás
során elkerülje a koordinálással járó problémákat (amelynek nem megfelelősége egymással nem
illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség
megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3.) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Folytatás a VI.3. ponttól:
8.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a
Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is
kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni

9.) Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
10.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus
okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 10 millió Ft/esemény, 30 millió Ft/év.
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
13.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6) bek.).
14.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső
határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1-5. részszempont: pontozás, ár szempont: fordított
arányosítás a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
alapján a közbeszerzési dokumentumok szerint.
15.) A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott
180 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
Az A. tervezési részfeladat vonatkozásában a koncepciós tervdokumentáció szállításának határideje
a szerződéskötéstől számított 20. naptári nap.
Az építési engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a koncepciós tervdokumentáció
Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
A kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje az építési engedélyezési tervdokumentáció
Megrendelő általi elfogadását követő 70. naptári nap.
A B. tervezési részfeladat vonatkozásában a felmérési tervdokumentáció szállításának határideje a
szerződéskötéstől számított 20. naptári nap.
Az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a felmérési
tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
A kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje az örökségvédelmi engedélyezési
tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 70. naptári nap.
A C. tervezési részfeladat vonatkozásában a koncepciós és az örökségvédelmi engedélyezési
tervdokumentáció szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 70. naptári nap.
A kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje a koncepciós és az örökségvédelmi
engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 110. naptári nap.
A D. tervezési részfeladat vonatkozásában a koncepciós tervdokumentáció szállításának határideje
a szerződéskötéstől számított 20. naptári nap.
Az engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a koncepciós tervdokumentáció
Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2.) pontban.
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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Debreceni Egyetem (2870/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 52512700/74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000438342018/
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/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000438342018/reszletek
(URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-615 Eszközök a gyógyszertechnológiai K+F-hez
Hivatkozási szám: EKR000438342018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem a GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú, „Gyógyszertechnológiai K+F
fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázata támogatást nyert. A pályázat keretében beszerzendő
eszközök:
1. eszköz: 1 db Elektroretinográf (ERG) rendszer
2. eszköz: 1 db Malvern Zetasizer NANO eszköz
3. eszköz: 1 db UV Napszimulátor
4. eszköz: 1 db Áramlási citométer
5. eszköz: 1 db Magatartástudományi vizsgáló berendezés
6. eszköz: 1 db Hintázó, hullámzó rázógép
7. eszköz: 1 db UVB-311 nm lámpa állvánnyal
8. eszköz: 1 db Izolált szívperfúziós készülék (Neely szerinti)
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: Elektroretinográf (ERG) rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Elektroretinográf (ERG) rendszer
Tulajdonságok:
Minden-az-egyben teljes látómezejű felvillanó-fényes ERG
• Könnyen használható néhány gombos működtetés
• Egyszeres vagy dupla mini "ganzfeld" ingerlő
• Beépített szűrők és erősítők
• Cserélhető memóriakártya
• A biztonság és hordozhatóság érdekében akkumulátorról működtethető
• Rugalmas protokoll- és tesztbeállítások
• Nagy teljesítményű analitikai szoftver
• ISCEV (2008) irányelveknek megfelelő villanófényes ERG és VEP
Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum
(műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A berendezés által szimultán ERG-felvétel készítéséhez használható miniGanzfeld stimulátorok száma (min. 1 db – max. 2 db) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú,
„Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázat
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10
Módszerek:
Nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás
A berendezés által szimultán ERG-felvétel készítéséhez használható mini-Ganzfeld stimulátorok száma
(min. 1 db – max. 2 db) - a két szélső értéktől való távolságok arányának módszere
Képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban
II.2.1)
Elnevezés: Malvern Zetasizer NANO eszköz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar (4032
Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Malvern Zetasizer NANO eszköz
A beszerzésre kerülő részecskeméret és zetapotenciál mérő készülék (Zetasizer), a folyadékokban
diszpergált részecskék méreteloszlásának, molekulatömegének, zetapotenciáljának, illetve fehérjék
töltésének és mozgékonyságának mérésére szolgáló műszer.
Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum
(műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Minimális mérési térfogat zeta potenciálnál (min. 20 µL – max. 50 µL) 10
2 Minimumminta térfogat részecskeméretnél (min. 20 µL – max. 50 µL) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú,
„Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázat
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10
Értékelési módszerek:
Nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás
Minőségi értékelési szempontoknál - a két szélső értéktől való távolságok arányának módszere
További részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: UV Napszimulátor
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar (4032
Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db UV Napszimulátor
A beszerzésre kerülő készülék UV (UVA és UVB) sugárzást képes kibocsátani. Alkalmas in vivo és in vitro
fotobiológiai kísérletek végzésére. A készülék alkalmas fényvédő faktor meghatározására, foto-toxikus
vizsgálatra, fotoallergia vizsgálatra, foto-karcinogenicitás vizsgálatra, foto-öregedés vizsgálatra egyaránt.
Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum
(műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fényforrás teljesítménye (min. 800 W - max. 1000 W) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú,
„Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázat
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10
Nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás
Minőségi értékelési szempont - a két szélső értéktől való távolságok arányának módszere
Képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban
II.2.1)
Elnevezés: Áramlási citométer
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

38000000-5

NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar (4032
Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Áramlási citométer
A beszerzésre kerülő áramlási citométer (flow cytometer) készülék, a folyadékokban diszpergált
sejtszuszpenzión végzett sejtanalitikai vizsgálatok kivitelezésére szolgáló műszer.
Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést, a beállítást és a betanítást is.
Ajánlattevő köteles 1x3 óra betanítás vállalására az áramlási citométer használatának megkezdése előtt 5 fő
részére, majd a használat megkezdését követő 30 napon belül Ajánlattevőnek ismételten rendelkezésre kell
állnia 5 fő részére 1x3 óra időtartamban a felmerült kérdések és – adott esetben – problémák megvitatására.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum
(műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szimultán detektáláshoz kapcsolódó csatornák száma (min. 6 db - max. 8
db) 10
2 Vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap - max. 24 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú,
„Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázat

II.2.14) További információ:
Értékelési módszerek:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10
Nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás
Minőségi értékelési szempontok - a két szélső értéktől való távolságok arányának módszere
További részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.
Kötelező 6 csatorna: 4 fluoreszcens csatorna, 1 előreszórás (FSC) és 1 oldalraszórás (SSC) detektorral.
II.2.1)
Elnevezés: Magatartástudományi vizsgáló berendezés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Magatartástudományi vizsgáló berendezés
A magatartástudományi vizsgáló berendezésnek az alábbiakkal kell rendelkeznie:
- Morris Water Maze
- Fűtő egység a medencéhez
- Aquatic Radial Maze inzert
- Atlantis Platform
- videoelemző szoftver
- Kamera
- Radial Maze
- Open Field
Részletek a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum
(műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Morris Water Maze átmérője (min. 120 cm – max. 180 cm) 10
2 Az aquatic radial maze inzert átmérője (min. 120 cm – max. 180 cm) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú,
„Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázat
II.2.14) További információ:
Értékelési módszerek:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10
Nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás
Minőségi értékelési szempontok - a két szélső értéktől való távolságok arányának módszere
További részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Hintázó, hullámzó rázógép
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Hintázó, hullámzó rázógép
Rázási mód: Hintázó mozgás (billegés)
Fordulatszám: 2 - 120 fordulat/perc
Felvett teljesítmény: maximum 50 W
Beépített digitális időzítő
A hintázó, hullámzó rázógép további paraméterei és funkciói a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumban
kerültek rögzítésre.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum
(műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A berendezés kapacitása (min. 5,0 kg – max. 10,0 kg) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú,
„Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázat
II.2.14) További információ:
Értékelési módszerek:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10
Nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás
Minőségi értékelési szempont - a két szélső értéktől való távolságok arányának módszere
További részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: UVB-311 nm lámpa állvánnyal
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db UVB-311 nm lámpa állvánnyal
Variálható lámpák
Időzítés: elektronikus, időkorlátozás és biztonsági vészleállítás, automatikus kikapcsolás a kezelés végén
Állványzat: helytakarékos, mobil
Áramforrás: 230 V / 50 Hz
Az UVB-311 nm lámpa állvánnyal eszköz további paraméterei és funkciói a Műszaki leírás elnevezésű
dokumentumban kerültek rögzítésre.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum
(műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség

alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 UV lámpák (fénycsövek) darabszáma (min. 4 db - max. 7 db) 10
2 UV lámpák (fénycsövek) teljesítménye (külön-külön) (min. 20 W – max. 40 W) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú,
„Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázat
II.2.14) További információ:
Értékelési módszerek:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10
Nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás
Minőségi értékelési szempontok - a két szélső értéktől való távolságok arányának módszere
További részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Izolált szívperfúziós készülék (Neely szerinti)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Izolált szívperfúziós készülék (Neely szerinti)
Edényzet anyaga: üveg
Összekötő csövek anyaga: szilikon
Pufferoszlop: oszloponként külön csappal

Funkció: izolált Langendorf szívhez és izolált dolgozó (working) szívhez is használható legyen
LVP nyomásmérő: Neely-szerinti
Az Izolált szívperfúziós készülék (Neely szerinti) további paraméterei és funkciói a Műszaki leírás
elnevezésű dokumentumban kerültek rögzítésre.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, az üzembe helyezést és a beállítást is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum
(műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, meghatározott eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni
kell, mely alapján ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett
egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Puffer oszlopok száma (min. 1 db – max. 2 db) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00021 azonosítószámú,
„Gyógyszertechnológiai K+F fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című pályázat
II.2.14) További információ:
Értékelési módszerek:
Értékelési pontszám alsó-felső határa: 0-10
Nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás
Minőségi értékelési szempont - a két szélső értéktől való távolságok arányának módszere
További részletek, képletek: Tájékoztató ajánlattételhez elnevezésű dokumentumban.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdésekben felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik,
az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő
az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az
egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ba foglalt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő
eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az előírt alkalmasságot igazoló
szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben
a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek
vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni
alkalmasságának igazolásához.
A 424/2017. Korm. r. 13.§ (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett,
az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett
ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§,10.§,12-16.§-ai szerint kell igazolnia a kizáró
okok fent nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 424/2017. Korm. r. 12.§ (2) bekezdés értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés
és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Gazdasági és pénzügyi alkalmasság nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §
(4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjának
alkalmazása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének b) pontja alapján
a jelen felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül

megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetését, az ismertetett árubeszerzésekre vonatkozó
referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek.
szerint (minimális tartalom: a teljesítés kezdő és záró időpontja (év-hónap-nap), a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint megállapított alkalmassági feltétel igazolására
irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlattevő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén köteles a
referencia értékét forintra átszámolni a teljesítés befejezésének napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
Az Ajánlattevőnek elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni és csak
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén kell benyújtaniuk az alkalmassági
feltételnek való megfelelésük igazolását.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a
referenciaigazolásban csak abban az indokolt esetben követelheti meg az ellenszolgáltatás
összegének feltüntetését, ha a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi
meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői
előírás arányosságának megítélésére alkalmazható. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési
eljárásban a beszerzési mennyisége valamennyi rész tekintetében 1 darab készülék, így Ajánlatkérő
nem képes mennyiségre vonatkozó referenciát előírni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra, mely szerint
ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65.
§ (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat évben,
a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített
- az 1. rész esetén Elektroretinográf (ERG) rendszer adásvételére vonatkozó összesen legalább
nettó 7.000.000,- Ft értékű referenciával;
- a 2. rész esetén Malvern Zetasizer NANO eszköz adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó
12.000.000,- Ft értékű referenciával;
- a 3. rész esetén UV Napszimulátor adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 11.000.000,Ft értékű referenciával;
- a 4. rész esetén Áramlási citométer adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó 11.000.000,Ft értékű referenciával;
- az 5. rész esetén Magatartástudományi vizsgáló berendezés adásvételére vonatkozó összesen
legalább nettó 11.000.000,- Ft értékű referenciával;
- a 6. rész esetén Hintázó, hullámzó rázógép adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó
200.000,- Ft értékű referenciával;
- a 7. rész esetén UVB-311 nm lámpa állvánnyal adásvételére vonatkozó összesen legalább nettó
400.000,- Ft értékű referenciával;
- a 8. rész esetén Izolált szívperfúziós készülék (Neely szerinti) adásvételére vonatkozó összesen
legalább nettó 3.500.000,- Ft értékű referenciával.
A referencia származhat egy vagy több szerződésből is.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására
is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is
igazolható.
A teljesítés kezdő és befejező idejét év-hónap-nap pontossággal kéri az Ajánlatkérő megadni.
A fenti M.1) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előlegigénylési és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A számla kiegyenlítésére átutalással
kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt.135.§ (1),(6) bekezdéseiben, a 2013. évi
V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően,
a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. A számla kifizetése utófinanszírozással
történik figyelemmel a 272/2014.(XI.5.) Korm. r.-re.Támogatás intenzitása 100 %.
Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.
Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/nap, alapja a nettó vételár, maximális összege a nettó vételár 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér a nettó vételár 20 %-ának megfelelő összeg.
Jótállás: 12 hónap, 4. résznél megajánlásnak megfelelően (min. 12 hónap)
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. § szerint.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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: 2019/03/19 (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: 2019/05/18 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlati
határidő lejártát követően, kettő órával később végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az
ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
A Kbt. 68. § (4)-(5) szerinti adatokat 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
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (AK) előírja a kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattételt a 424/2017. Korm. r.
2.§ (3) bekezdésre figyelemmel.
2. A műszaki leírásban nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását
szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű teljesítést
elfogadja.
3. A 424/2017. Korm. r. 5.§ (2) bekezdése alapján AK előírja az EKR-ben benyújtandó
dokumentumok fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf” formátumban kell
benyújtani.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.
Korm. r. 13.§ szerint kell eljárni. Ajánlattevő (AT) köteles a 321/2015.Korm. r. 13.§ szerinti
nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni.
5. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró –közös ajánlattétel esetén valamennyi- AT, valamint
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi V.
törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró
esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.
6. A 424/2017. Korm. r. 6.§ (9) bekezdés szerint a regisztrált jogi személy köteles az adataiban
bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul rögzíteni, hogy a folyamatban lévő eljárásban
mindig az aktuális adatokkal szerepeljen.
7. AK felhívja AT figyelmét a dokumentumok benyújtásával kapcsolatban a 424/2017. Korm. r. 10.§
(1)-(2) bekezdéseire.
8. Amennyiben bármely csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles csatolni. A fordítás helyessége AT
felelőssége.
9. AT, közös AT-k, valamint a kapacitást nyújtó szervezet köteles egységes európai közbeszerzési
dokumentumot benyújtani. A 321/2015. Korm.r. 2.§ (5) bekezdésre figyelemmel AK rögzíti, hogy
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát.
10. A 424/2017. Korm. r. 10.§ (4) bekezdés nem kerül alkalmazásra.
11. A 424/2017. Korm. r. 11.§ (1) bekezdés szerint hozza létre AK a felolvasólapot.
12. AK rendelkezik a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásáról.
13. AK a Kbt. 71.§ és a 424/2017. Korm. r. 11.§ (2) bekezdése szerinti hiánypótlásra biztosít
lehetőséget.
14. Közös ajánlattétel esetén ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást
a Kbt. 35.§ és meghatalmazást a 424/2017. Korm. r. 13.§ (2)-(3) bekezdései szerint.

15. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozat - ha releváns - csatolandó.
16. Ha AK az írásbeli összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt meghatározza, az
eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést.
17. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában.
18. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§ az irányadó.
19. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a megajánlott eszköz gyártójáról, típusáról és származási
helyéről. 4. rész esetén nyilatkozni kell a magyarországi szervizzel rendelkezésről.
20. AK helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
21. Az ajánlatok beérkezésével, felbontásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a 424/2017.
Korm. r. 15. § (2)-(5) bekezdéseire.
22. A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges szerződési feltételek.
23. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
24. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese - 00717
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 közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: 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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Pécsi Tankerületi Központ (2781/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74275791
Postai cím: Színház Tér 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Tamás
Telefon: +36 72795209
E-mail: tamas.kis@kk.gov.hu
Fax: +36 72514600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085582019/
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/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085582019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP pályázatok anyag és eszköz beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000085582019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az EFOP-3.1.6-16-2017-00002, EFOP-3.2.5-17-2017-00020 és EFOP-3.3.5-17-2017-00051 számú
pályázatokhoz kapcsolódó különféle anyagok és eszközök beszerzése részajánlattételi lehetőséggel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 oktatást segítő eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI:
7633 Pécs, Építők útja 9., Komló: 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
245 féle, 913 db (összesített mennyiség) különféle oktatást segítő eszközök, amelyek jellemzően logopédia
fejlesztés, csoportos fejlesztés eszközei, hallás, koordináció és ritmusérzék fejlesztő eszközök, konduktív
terápiás eszközök, kognitív képességfejlesztő füzetek, képességfejlesztő eszközök, kommunikációt segítő
eszközök, különféle játékok, társasájátékok, hangszerek.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 lakberendezési cikkek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39200000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., Komló: 7300 Komló,
Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. pléd (polár takaró) 6 db
2. Papírkosár 5 db
Összesített mennyiség 11 db.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)

Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 Játék/Sport anyagok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

37400000-2

További tárgyak:
37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI:
7633 Pécs, Építők útja 9., Komló: 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
137 féle, 1.757 egység (összesített mennyiség) (db, doboz, csomag, szett, készlet, stb.) különféle játékok,
jétékkészletek, labdák, építőjátékok, kirakójátékok, festékek, fejlesztő társasjátékok, gyurmák.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre
szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása, valamint a „Kézműves játszóház
eszközcsomag” összeállítása és leszállítása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 irodai anyagok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30192000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI:
7633 Pécs, Építők útja 9.,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Vázlat 10 db
2. Vázlattömb 7 db
3. filcanyag 10 db
4. Háncsfonal 10 db
5. filctoll készlet 8 db
6. origami lapok 10 db
7. rajzlap 20 db
8. Tempera, festék 24 db
9. Gyurma 240 db
10. Színes karton 360 db
11. Fonalkészlet 12 db
12. Tempera hobbifesték, 1000 ml 77 db
13. ecset 11 db
14. textilfesték 11 db
15. festőköpeny 11 db
16. olló készlet 11 db
17. olló készlet 11 db
18. lyukasztó készlet 11 db
19. lyukasztó készlet 11 db
20. lyukasztó készlet 11 db
21. lyukasztó készlet 11 db
22. olló készlet 11 db
23. gyerek olló 220 db
24. zsírkréta 220 db
25. marokkréta 110 db
26. nyelvlapoc 55 db
27. hurkapálca 110 db
28. karton 220 db
29. dekorgumi nyomdakészlet 11 db
30. nyomdakészlet 66 db
31. léggömb 55 db
32. színes ceruza 220 db
33. színes ceruza vastag 110 db
34. ponpon 110 db
35. aszfaltkréta 110 db
36. rajzsablon 110 db
37. szívószál 55 db
38. papírtányér 88 db
39. vattakorong 110 db
40. vattalabda 110 db
41. krepppapír csomag 66 db
42. jutalmazó nyomda 11 db
43. modellgipsz 110 db
44. gipszkiöntő képkeret egyszerű, vastag keretes 11 db
45. gipszkiöntő formák 66 db
46. nyomdapárna készlet 66 db
47. zsenília drót 44 db
48. műszaki rajzlap 715 db
49. ragasztópisztoly 11 db
50. ragasztórúd 110 db
51. rajzlap 154 db
Összesített mennyiség (4352 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági

szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 oktatást segítő anyagok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI:
7633 Pécs, Építők útja 9., Komló: 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. WPPSI-IV válaszfüzet 2. 55 csomag
2. Szól-e? jegyzőkönyvcsomag 20 csomag
3. Logopédiai hívóképes nyomda 33 készlet
4. Ceruzafogó (közepes méretű) 40 db
5. Vágható mágneslap 5 csomag
Közös gyermek- és szülőprogramok anyagköltsége 11 csomag (a 6.-62. sorszám alatti eszközökből)
6. Tempera hobbifesték, 1000 ml 77 db
7. ecset 110 db
8. ragasztó 275 db

9. ragasztó 275 db
10. ragasztószalag 550 db
11. textilfesték 11 db
12. festőköpeny 11 db
13. olló készlet 11 db
14. olló készlet 11 db
15. lyukasztó készlet 11 db
16. lyukasztó készlet 11 db
17. lyukasztó készlet 11 db
18. lyukasztó készlet 11 db
19. homokkészlet 11 db
20. óriás várépítő szett 11 db
21. gyurma készlet 550 db
22. gyurmakinyomó készlet 11 db
23. gyurmanyújtó készlet 11 db
24. gyurmakészlet 11 db
25. homok készlet 11 db
26. fénymásoló papír 275 db
27. színes fénymásoló papír 110 db
28. színes fénymásoló papír 110 db
29. olló készlet 11 db
30. gyerek olló 220 db
31. zsírkréta 220 db
32. marokkréta 110 db
33. csomagolópapír 220 db
34. nyelvlapoc 55 db
35. hurkapálca 110 db
36. karton 220 db
37. dekorgumi nyomdakészlet 11 db
38. nyomdakészlet 66 db
39. léggömb 55 db
40. színes ceruza 220 db
41. színes ceruza vastag 110 db
42. ponpon 110 db
43. aszfaltkréta 110 db
44. rajzsablon 11 db
45. szívószál 55 db
46. papírtányér 88 db
47. vattakorong 110 db
48. vattalabda 110 db
49. fénymásoló papír A/3 110 db
50. krepppapír csomag 66 db
51. jutalmazó nyomda 264 db
52. modellgipsz 110 db
53. gipszkiöntő képkeret egyszerű, vastag keretes 11 db
54. gipszkiöntő formák 66 db
55. nyomdapárna készlet 66 db
56. zsenília drót 44 db
57. műszaki rajzlap 715 db
58. ragasztópisztoly 11 db
59. ragasztórúd 110 db
60. tűzőgép 22 db
61. tűzőgép kapocs 110 db
62. rajzlap 154 db
Iskolaelőkészítő foglalkozások anyagköltsége (mozgás, kreatív, játék, mese, fejlesztő feladatlapok) 5
csomag (A 63.-77. sorszám alatti eszközökből)
63. Műszaki rajzlap, 20 db
64. Akvarell ceruza készlet 5 db
65. Filctoll készlet 10 db
66. Színes ceruzakészlet 20 db

67. Tempera készlet 10 db
68. Vízfesték 15 db
69. Gumis mappa 60 db
70. Ragasztóstift 20 db
71. Matrica pufi 10 db
72. Matrica 10 db
73. Matrica, pufi 10 db
74. Olló display óvodai, 12 cm, 20 db
75. Olló, iskolai 13 cm, 3 db
76. Olló, iskolai, 13 cm 3 db
77. Gumilabda 5 db
(Összesített mennyiség: 6.941 db/csomag/készlet)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 diagnosztikai anyagok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. WISC-IV tesztkészlet 11 db
2. WPPSI-IV tesztkészlet 11 db
3. WAIS-IV tesztkészlet 10 db
4. Standard Progresszív Mátrixok (SPM) SPM tesztfüzet 5 db
5. SPM kiértékelő sablon 5 db
6. SPM válaszlapok 5 db
7. Kézikönyv 5 db
8. Színes Progresszív Mátrixok (CPM) CPM tesztfüzet 8 db
9. CPM kiértékelő sablon 8 db
10. CPM válaszlapok 7 db
11. CPM kézikönyv 1 db
12. Nehezített Progresszív Mátrixok (APM) APM 1 tesztfüzet 6 db
13. APM 2 tesztfüzet 6 db
14. APM kiértékelő sablon 6 db
15. APM válaszlapok 5 db
16. Benton teszt (BVRT) Képsorozatok 5 db
17. Válaszlap 5 db
18. Kézikönyv 5 db
19. Dean - Woodcock (DWNB) neuropszichológiai tesztkészlet 1 db
20. Leiter-3, 4 db
21. UNIT2 tesztkészlet UNIT2 Tesztkészlet 9 db
22. Internetes kiértékelés - 500 kredit 9 db
23. SAFA Pszic+A26:F51hiátriai becslőskálák gyermekek és serdülők részére 4 db
24. MMPI - A serdülő változat Kérdőív 9 db
25. Válaszlap 9 db
26. Kézikönyv 9 db
27. Szoftver 100 fő kiértékelésére 9 db
28. USB kulcs a szoftver futtatásához 9 db
29. FAST Családstruktúra teszt Tesztkészlet 11 db
30. Vizsgálati űrlap 11 db
31. Kiegészítő lap 11 db
32. CAT Gyermek Appercepciós teszt CAT Táblák 8 db
33. Kézikönyv 8 db
34. Rorschach próba Táblák 7 db
35. Lokalizációs tábla 7 db
36. Jelölőlap 5 db
37. Mérei Ferenc: Roschach próba 5 db
38. Szondi teszt 3 db
39. BFQ-C Big Five Kérdőív gyerekeknek Önjellemző kérdőív 8-10 évesek 5 db
40. Önjellemző kérdőív 11-16 évesek 5 db
41. Tanári-szülői kérdőív 5 db
42. Kézikönyv 5 db
43. Szoftver 100 fő kiértékelésére 8-10, 3 db
44. Szoftver 100 fő kiértékelésére 11-16, 3 db
45. Szoftver 100 fő kiértékelésére tanári/szülői 3 db
46. USB kulcs a szoftver futtatásához 3 db
47. Világjáték teszt 12 db
48. Meixner szókincs és szótanulás próba (4 csomag) 6 db
49. TROG Nyelvtani Szerkezetek Megértése Teszt 7 db
50. MILL HILL Szókincsteszt 7 db
51. d2-R Tesztkészlet 5 db
52. Lesóné Kónya Mónika: Tükörtábla-terápia - A kétkezes diszgráfia-vizsgálat és -terápia kézikönyve 9 db
53. Pléh-Palotás-Lőrik: Nyelvfejlődési szűrővizsgálat - PPL 7 db
54. Térszemlélet teszt 9 db
55. dr. Juhász Ágnes: Logopédiai vizsgálatok kézikönyve + mellékletek 7 db

56. Kas-Lőrik-Molnárné-Szabóné-Szatmáriné: Szól-e? - Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz 5
db
57. dr. Juhász Á.-Dékány J: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához 8 db
58. F.Sedlak-B.Sindelar: Sindelar tréning programcsomag - Iskolás gyermekek fejlesztése. A tanulási zavart
okozó részképesség-gyengeségek felismerése és terápiája 8 db
59. GMP Diagnosztika GMP12, Mesék 3-14 éves korig 21 db
60. GOH beszédhallást vizsgáló készülék 5 db
61. Dr. Gósy Mária: Dichotikus teszt 5 db
62. Hanganyagok a szövegértés vizsgálatához, CD 7 db
63. 3 DM-H Komplex csomag + 2 főnek képzés 6 db
64. BVRT 5 db
65. Benton teszt - vizuális észlelés és memória (3 részes) 5 db
66. 5 db
67. DSM-V 1 db
68. Meixner-féle szókincsvizsgáló 1. 9 db
69. Meixner-féle szókincsvizsgáló 2. 9 db
70. Meixner-féle szókincsvizsgáló 3. 9 db
71. Meixner-féle szókincsvizsgáló 4. 9 db
72. Dr. Gósy Mária: Dichotikus teszt 9 db
73. Dr. Gósy Mária: Szubjektív teszt 9 db
74. PPL Nyelvfejlődési szűrővizsgálat 11 db
75. GMP komplett diagnosztikai tesztcsomag (25 db/csomag) 21 db
76. Szól-e? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz 42 db
(Összesített mennyiség: 572 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 sport és játék eszközök
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

37400000-2

További tárgyak:
37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI:
7633 Pécs, Építők útja 9., Komló: 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
855 féle, 4.154 db (összesített mennyiség) különféle sport- és játékeszközök, pl. társajátékok, fejlesztő
játékok, társasájátékok, építőjátékok, logikai jatákok, labdák, hinták, sportszeközök, torna- és egyéb
szőnyegek, mozgásfejlesztő eszközök, memória játékok, Puzzle-ok, bababútorok, játék járművek,
kártyajátékok, vízijátékok, fejlesztő társasájátékok.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 Irodai eszközök
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30190000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI:
7633 Pécs, Építők útja 9.,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. clikbind spirál- 8 mm fehér, 34 gyűrűs, 50 db /doboz 2 db
2. CBC clikbind spirál- 12 mm fehér, 34 gyűrűs, 50 db /doboz 1 db
3. CBC clikbind spirál- 12 mm átlátszó, 34 gyűrűs, 50 db /doboz 1 db
4. Spirálozó 10 db
(Összesített mennyiség. 14 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 lakberendezés
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39200000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. falra akasztható képkeret (21x29,7 cm) 10 db
2. falra akasztható képkeret (30x40 cm) 3 db
3. Gyertya halogén izzó 20W E14 foglalat 6 db
4. Gömb halogén izzó 30W E27 foglalat 6 db
5. LED gömb izzó 5,5W E27 foglalat 6 db
6. LED gömb izzó 7W E27 6 db
7. GU10-es foglalatú izzó spot lámpához 40 W 6 db
8. GU5.3-as foglalatú izzó spot lámpához 40 W 6 db
9. Halogen-ECO-izzo-G9-foglalattal-42W 6 db
10. LED izzó G4 1,5W Meleg fehér 6 db
11. Terítő (egyszerű kisméretű abrosz – 60 x 60 cm-es vászon) 6 db
(Összesített mennyiség: 67 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 oktatást szolgáló eszközök
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. állványos fúrógép 1 db
2. asztali dekopírfűrész 1 db
3. minicsontváz 1 db
4. Bunsen-égő 2 db
5. Szerves és szervetlen molekulamodell készlet 3 db
6. Laborégő laborgáz 206 NR. 202063 5 db
7. Meteorológiai állomás 2 db
8. Preparáló készlet 5 db
9. müon-detektor 1 db
10. GM-cső 3 db
11. koincidencia-jelző doboz 1 db
(Összesített mennyiség: 25 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 oktatást szolgáló anyagok
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. színes kartonpapír 30 db
2. színes kartonpapír 20 db
3. dekor karton 100 db
4. temperafesték, fehér 1 db
5. temperafesték, citrom 1 db
6. temperafesték, narancs 1 db
7. temperafesték, piros 1 db
8. temperafesték, rózsaszín 1 db
9. temperafesték, barna 1 db
10. temperafesték, világoszöld 1 db
11. temperafesték, sötétzöld 1 db
12. temperafesték, világoskék 1 db
13. temperafesték, sötétkék 1 db
14. temperafesték, fekete 1 db
15. színes ceruza 5 db
16. színes ceruza készlet 5 db
17. festőecset készlet 2 db
18. filctoll készlet 5 db
19. díszcsomagoló papír 10 db
20. díszmasni 80 db
21. kötöző szalag 6 db
22. pohár 1 dl müa. 100 db
23. pohár 2 dl müa. 100 db
24. pohár talpas müa. 100 db
25. tányér 21,5 cm müa. 150 db
26. tányér 17 cm müa. 50 db
27. evőeszköz kanál müa. 1 cs
28. evőeszköz villa müa. 1 cs
29. evőeszköz kés müa. 1 cs
30. evőeszköz d.kés müa. 1 cs
31. evőeszköz d.villa müa 1 cs
32. evőeszköz mokk.kan. Müa 1 cs
33. szívószál 2 cs
34. tálca 10 db
35. papírtörlő 4 cs
36. szalvéta 40x40 20 db
37. szalvéta 4 cs
38. lombfűrészkeret 5 db

39. fűrészszál 10 cs
40. fűrészszál 3 cs
41. ragasztó 1 db
42. ragasztópisztoly 4 db
43. ragasztópisztoly patron 5 cs
44. faanyag 3 db
45. huzal 1 db
46. csavar és anyacsavar 10 db
47. csavar alátét 20 db
48. csillagcsavarhúzó 6 db
49. fémvágó olló 4 db
50. főzőpohár 10 db
51. keverőrobot 10 db
52. petricsésze 10 db
53. digitális mérleg 1 db
54. papírtörlő 2 db
55. felfedező nagyító 10 db
56. Iránytű 25 db
57. Digitális stopper óra 5 db
58. Moderációs koffer-iskola 1 db
59. Honfoglalás és letelepedés 1 db
60. Határon túli Magyarország 1 db
61. Időszalag 1 db
62. Magyarország képes története CD-ROM 1 db
63. gömblombik bőnyakú 2 db
64. gumidugó fúrt 4 db
65. üvegcső 7 mm-es 3 db
66. gömblombik csiszolt dugós 2 db
67. laboratóriumi üveg csavaros tetejű 13 db
68. laboratóriumi üveg csavaros tetejű 10 db
69. bothőmérő 10 db
70. derékszögben hajlított üvegcső 3 db
71. gumicső 4 db
72. rozsdamentes laboratóriumi olló hegyes végű 10 db
73. rozsdamentes laboratóriumi csipesz 4 db
74. aceton 4 db
75. etanol 96%-os 3 db
76. kénpor 1 db
77. grafit por 2 db
78. mészkő darabos 1 db
79. petroléter 40/70 0C 2 db
80. ammónium-karbonát 1 db
81. vas(II)-klorid 1 db
82. réz-szulfát 2 db
83. sósav 20%-os háztartási (Chemitat) 12 db
84. ecet 20%-os háztartási 10 db
85. gumikesztyű latex egyszer-használatos 8 dob.
86. szűrőpapír 58 x 58 cm 30 db
(Összesített mennyiség: 1.112 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 sport és játék
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

37400000-2

További tárgyak:
37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Malom társasjáték fából 4 db 4 db
2. Philos Go&Go bang-go játékkészlet fából 2 db 2 db
3. Philos Sakk, Dáma backgammon játék fából 3 db 3 db
4. Scrabble Original társasjáték 1 db 1 db
5. Honfoglaló 1 db 1 db
6. Magyar népmesék - A társasjáték 1 db 1 db
7. Activity Family Classic 1 db 1 db
8. Ötödölő társasjáték 2 db 2 db
9. Mágneses sakk készlet 2 db 2 db
10. Sakk és malom társasjáték készlet 3 db 3 db
11. Catan telepesei 1 db 1 db
12. Sudoku társasjáték 3 db 3 db
13. Math dice chase matematikai feladványok 1 db 1 db
14. Mesterlogika társasjáték 4 db 4 db
15. Rubic csomag 2 db 2 db
16. Darts tábla 1 db 1 db
17. Darts készlet 3 db 3 db

18. Dobókocka készlet 12 darabos 1 db 1 db
19. kültéri kisméretű sakkfigurák - készlet Cikkszám: 102 2 db
20. Az idő mágnestáblán, az idő fogalma és mérése 4 db
21. Backgammon - 2 db
22. Laser Maze társasjáték – Thinkfun 2 db
23. Circuit Maze társasjáték – Thinkfun 2 db
24. Abalone classic társasjáték – asmodee 1 db
25. Gigamic Katamino Deluxe – tarsasjatek 4 db
26. Robot teknősök társasjáték - magyar kiadás – Thinkfun 2 db
27. Quarto Deluxe társasjáték – Gigamic 2 db
28. Gigamic Quixo Classic társasjáték 2 db
29. Mancala logikai táblajáték 2 db
30. Mio a Robot - tudományos játék – Clementoni 2 db
31. Honfoglaló társasjáték 2 db
32. Elektromos áramkor építő napelemmel 3 db
33. Focilabda 20 db
34. Röplabda 15 db
35. Sportmez kifordítható 20 db
36. Hajítólabda műanyag bevonattal 120g (dobólabda) 20 db
37. Kosárlabda No6 10 db
38. Street kosárlabda No7 10 db
39. Ismerd fel az érzéseket játék 2 db
40. Maradj Talpon társasjáték 1 db
41. Érzések képsorozat (32 történet) 1 db
42. Utolsó betű (komm.szórakoztató játék ) 20 fő 1 db
43. Tick Tack -Bumm 1 db
44. Magyarnépmesék A társasjáték 1 db
45. Rakd sorrendbe Klasszikus mesék 1 db
46. Történet mesélő dobókockák 3 db
47. Teremhet-e szőlő fügét 1 db
48. Brainbox-Világtörténelem 1 db
49. Ismerd meg Magyarország történetét kiegészítő Kártya 1 db
50. Ismer meg Magyarország történetét társasjáték 1 db
51. Beszélgetést inditó dobókocka készlet (angol) 3 db
52. Smart Cards Elementary társasjáték 3 db
53. Smart Cards Pre-Intermediale 3 db
54. Smart Cards Intermediale 3 db
55. Angol nyelvű Scrabble társas játék 3 db
56. Codename angol nyelvű tásasjáték 3 db
57. Shadows over Camelot angol nyelvű társasjáték 1 db
58. Pass the Bomb angol nyelvű társasjáték 3 db
59. Time flies time is up (Activity angol nyelvű) 3 db
60. Concept társas 1 db
61. Britannia társas 1 db
62. Tabu 1 db
63. Szófolyondár 1 db
64. Activity 1 db
65. Scrabble 1 db
66. Korokon át 1 db
67. Monopoly 1 db
68. Szabadulós kalandok 1 db
69. Honfoglaló 1 db
(Összesített mennyiség: 213 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 35
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 tonerek
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30192113-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Samsung toner (SAMSUNG MLT-D203 Samsung Proxpress M3870FD nyomtatóba, toner kapacitás 5000
oldal, utángyártott) 18 db
2. 006R01573 toner (Xerox Workcentre 5021 lézernyomtatóba eredeti toner, kapacitás 9000 oldal,
utángyártott) 5 db (Összesített
mennyiség: 23 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az eszköznek újaknak kell lennie.
Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség
használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.3.5-17 anyagok
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39162110-9

További tárgyak:

19520000-7
22000000-0
37524000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
313 féle, 11.911 db (összesített mennyiség) különféle oktatást segítő eszközök, játékok, festékek,
filctollak, fonalak, szinórok, papírok, gyurmák, hullahoppkarikák, hurkapálcák, társasjátékok, ügyességi
játékok, kártyák, dekorációs anyagok, könyvek, papír és írószerek, rajzlapok, különféle labdák, gumi
léggömbök, műanyag evőeszközök, kréták, papír kellékek, ping-pong ütők, rajzlapok, ceruzák, színes és
fénymásolópapírok, kartonok, fejlesztő eszközök, textilek, ugrókötelek, zsírkréták, stb.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00051 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.3.5-17 eszközök
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

37400000-2

További tárgyak:
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. akadály 6 db
2. fényképezőgép+ 32GB kártya 2 db
3. 40 cm ám. egyensúlyozó korong 4 db
4. asztalifoci asztal-junior csocsóasztal 1 db
5. drón 1 db
6. fittball 4 db
7. Floorball készlet, műanyag 95 cm nyéllel 2 db
8. Futball és kosárlabda játék egyben 1 db
9. gyermekroller 3 db
10. hangszóró 2 db
11. hőlégfúvó 1 db
12. iratmegsemmisítő 1 db
13. bluetooth hangszóró 3 db
14. kamera + védőtok + állvány 1 db
15. kis bóják szett 4 db

16. koordinációs létra 9m, 2 db
17. kosárgyűrű 2 db
18. kosárlabda háló pár 1 db
19. kültéri trambulin 244 cm 1 db
20. labda 1 kg medicin 14 db
21. labda 2 kg medicin 14 db
22. labda 3kg-os medicin 5 db
23. labda kosár 5-ös, 6-os 47 db
24. labda kosár No. 7, gumi, kültéri 4 db
25. labda rögbi 3 db
26. labda röp 8 db
27. lépegető 2 db
28. magnó CD-s 2 db
29. mikroszkóp 2 db
30. nagy bóják 20 db
31. ragasztópisztoly 30 db
32. refraktor távcső 1 db
33. Streetball palánk szett 120x90 cm 1 db
34. drón/quadcopter 2.4 Ghz 4 csatornás giroszkóppal 3 db
35. teniszütő 4 db
36. térkép - A föld országai- fóliázott fali térkép 1 db
37. térkép - Európa- fóliázott fali térkép 1 db
38. térkép - Magyarország- fóliázott fali térkép 1 db
39. tollaslabdaütő iskolai, acél fej és szár (pár) 57 db
40. Varrógép 1 db
(Összesített mennyiség: 263 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén
a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása
és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00051 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(továbbiakban:AT),
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő(továbbiakban:AK) kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott
kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Továbbiakban:R.) 1. § (1) bekezdése értelmében az
ajánlattevőnek - valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek - ajánlatának
benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Öntisztázás a
Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles
benyújtani. A R1. § (2) bekezdése értelmében az AK által a Kbt. 69. §(4)-(8) bek. alapján a kizáró
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a III és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá AK a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során
a R.8.§, 10. § és 12-16.§-ai alapján jár el. A R.8.§ ib) és 10. § gb) pontjában foglaltaktól eltérően a
Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017.
évi LIII. trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;
ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló trv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A R. 18. § (1)
bekezdése értelmében a Hatóság útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon,
valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. A Hatóság a Kbt.
69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót
ad ki. A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bek. k)
pont ka) alp. foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is
közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét. A R. 1. § (7) bek. alapján a kizáró
okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának
időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
2. AK a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél
szigorúbban határozza meg, azonban a R. 12. §-ban foglaltakat is alkalmazza.
3. AT -nek nyilatkoznia kell (a Kbt. 67. § (4) bek. alapján), hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be
kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.)
4. A R. 13. § alapján, ha AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha AT von. vált.bejegyz. elj. nincs foly., nemleges tart.
vált.bejegyz. nyilatk.-ot kell az ajánlat részeként benyújtani.
5. AK felhívja a figyelmet a R. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra, valamint a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. r. 12. § (2) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT, valamint adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Kbt.67.§(1)bek. szerinti Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozat benyújtására köteles,mely szerint
megfelel azelőírt alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű
nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz az EEKD IV.Rész
„alfa” szakasz kitöltését. Az alkalmasság igazolása a Kbt.69.§szerinti AK felhívásra - utólagos
igazolási kötelezettség körében -az alábbiak szerint történik:
M/1. Ismertetni kell a R. 21.§(1)bek. a)pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 év közbeszerzés tárgyával megegyező legjelentősebb szállításait. Csatolandó a R.22.§
(1)-(2)bek.szerinti igazolás vagy nyilatkozat. A dokumentumnak (ref.ig., ref.nyil.) tartalmazni kell
legalább a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap részletességgel), a szerződést
kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, amelyből egyértelműen ki kell
derülnie az M/1. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülésének. Amennyiben egy gazdasági
szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy
projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság
igazolásaként, amelyet konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített,
figyelemmel a Kbt.140.§(9)bek. meghatározottakra is.
Az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt.65.§(6)bek.
foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni,úgy AT alkalmasságát aKbt.65.§.(7)bek. szerint köteles
igazolni. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést,továbbá köteles szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirattal igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.. Azokban az
esetekben,amelyekben a 28.§. és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a minősített
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott,a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
köteles az ajánlatkérő elfogadni.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó,Kbt.69.§ szerinti felhívása
nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat
csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a
bírálatba,amely ajánlattevőket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az AT
az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására
nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
AK felhívja a figyelmet a R. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
M/1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§. szerint igazolt szállítási referenciával, amely legalább
1. ajánlati rész esetében: 50 db bármilyen oktatást segítő eszközök,
2. ajánlati rész esetében: 5 db bármilyen lakberendezési eszközök,
3. ajánlati rész esetében: 50 db bármilyen játék és/vagy sport eszközök,
4. ajánlati rész esetében:100 db bármilyen irodaszer,
5. ajánlati rész esetében: 50 db bármilyen oktatást segítő eszközök,
6. ajánlati rész esetében: 30 db bármilyen oktatási diagnosztikai eszközök,
7. ajánlati rész esetében: 100 db bármilyen sport és/vagy játékeszközök,
8. ajánlati rész esetében: 5 db bármilyen irodaszer,
9. ajánlati rész esetében: 20 db bármilyen lakberendezés,
10. ajánlati rész esetében: 10 db bármilyen oktatási eszközök,
11. ajánlati rész esetében: 100 db bármilyen oktatási eszközök,
12. ajánlati rész esetében: 50 db bármilyen sport és/vagy játékeszközök,

13. ajánlati rész esetében: 10 db bármilyen toner,
14. ajánlati rész esetében: 100 db bármilyen oktatási eszközök,
15. ajánlati rész esetében: 50 db bármilyen sportcikk és/vagy bármilyen oktatást segítő eszközök,
Az előírt mennyiség több szállítási referenciával is igazolható. Több részre történő ajánlat esetén
ugyanazon referencia - amennyiben megfelel- több részre is bemutatható.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek
befejezési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül esik, és legfeljebb 6
éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szállítás osztható, úgy az M1.
alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész
befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (a felhívás feladásától visszafelé 3 év). Ilyen esetben
értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1.alkalmassági
követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
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 részletes feltételeket a dok. tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme HUF. A
pénzügyi fedezet 100 %-ban támogatásból, EFOP pályázatok keretében (utófinanszírozásos formában)
Minden részajánlati körben az előteljesítés megengedett. A kötelező jótállás mértéke 12 hónap a teljesítés
igazolását és a sikeres és hiánytalan átadás-átvételt követő naptól számítva. Ajánlatkérő előleget egyik
résznél sem biztosít. Részszámlázás: a Kbt. 135. § (5) bek. alapján az 1.,3-5.,12.,14. és15.részeknél
50 % telj.-nél 1 db részszámla+ 100% telj.-nél 1 db végszámla, a 6. és7. rész: 2 db részszla. 40 és 80%
telj.-nél és 100% telj.-nél 1 db végszámla, a 2.,8-11. és 13. rész: nem biztosított.. A kifizetés átutalással
történik a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. alapján, a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.)
15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
KARAKTERKORLÁTOZÁS, MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOK TARTALMAZNAK!
1. Az ajánlatokat az EKR rendszerben lehet benyújtani a IV.2.2) pontban megadott időpontig.
2. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az M1. feltételek vonatkozásában.
3. AK szerződéses mellékkötelezettségként minden részajánlati körben késedelmi kötbért, hibás
teljesítési, meghiúsulási kötbért, és jótállási kötelezettséget határozott meg. A késedelmi kötbér
alapja a késedelemmel érintett eszk. értékének nettó ajánlati ára, mértéke 0,5 %-a/ naptári nap,
maximális összege a vételár 10 %-a, de legfeljebb a teljesítés időtartamának az egyharmadával
megegyző intervallumra eső összeg. Hibás teljesítés kötbér mértéke a hibásan teljesített termékek
teljes bruttó értéke, de legfelfelebb a nettó vételár 10 %-a, amennyiben AK nem él a szavatossági
jogai érvényesítésével. Meghiúsulási kötbér a teljes nettó vételár 20 %-a. További részletek a
dokumentációban.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt.66.§(5) bek.szerint.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§ (2) és (6) bek.vonatkozóan.
A (6) bek.-re vonatkozó nyilatkozat nemleges esetben is csatolandó.
6. Határidők/időpontok magyarországi helyi idő szerint értendők.
7. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését, azaz: A bírálatnak az aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az
esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár aránytalanul
alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Az ajánlatok bírálatát,
az ajánlati nyilatkozatok alapján az ajánlatok értékelését követően végezi el. Ebben az esetben

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
9. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész vonatkozásában be kell
mutatnia - a dokumentációban részletezettek szerint - a megajánlott termék magyar nyelvű műszaki
dokumentációját, amely igazolja, hogy a termék megfelel a műszaki leírásban szereplő - minimálisan
elvárt - műszaki tartalomnak. Továbbá ajánlattevőnek a dokumentációban részletezettek szerint
szakmai ajánlatot kell benyújtania Excel formátumban, megadva minden egyes megajánlott termék
megnevezését, a termékek releváns műszaki paramétereit, nettó egységárait és a mennyiséggel
kiszorzott nettó árat. Amennyiben a nyertesként kihirdetett ajánlattevő ezen kötelezettségét nem
teljesíti, vagy amennyiben a benyújtott dokumentáció szerint megállapítható, hogy a megajánlott
áruk (azaz a részen belüli valamennyi termék) közül bármelyik nem felel meg a minimálisan elvárt
műszaki követelményeknek, úgy ezt Ajánlatkérő a Kbt. 131. (4) bekezdés szerinti visszalépésnek
tekinti és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben az
az összegezésben megnevezésre került.
10. AK az eljárásban egyik részajánlati körben sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját .
11. A jelen felhívás IV.2.6. pontjában szereplő 2 hónap alatt 60 naptári napot kell érteni, tekintettel a
Kbt. 81.§(11) bekezdésére
12. AK az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a 6. és 7. részajánlati körben a felhívás II.2.7)
pontjában a hónapokban megadott határidőknél egy hónap alatt 30 naptári napot ért.
13. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Zoric Ildikó;
lajstromszám: 000158
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó 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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

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

Szegedi Tudományegyetem (2768/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baranyainé Dr. Fialka Magdolna +36 62544779
Telefon: +36 62544779
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544779
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000139782019/
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/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000139782019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-2.2.1-15-2016-00023 reométer és microplate
Hivatkozási szám: EKR000139782019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38550000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés 1 darab reométer és 1 darab microplate reader eszköz beszerzésére a
GINOP-2.2.1-15-2016-00023 sz projekt keretében.
Az eszközök beszerzése esetében az üzembe helyezés is Ajánlattevő feladata. Az üzembe helyezés
magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon
történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes
forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a kezelőszemélyzet
betanítását (a reométer esetében: max. 2 fő részére 2 munkanap, microplate reader esetében 1 fő részére 1
munkanap időtartamban) rögzítő jegyzőkönyv felvételét.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész Reométer beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya
− 1 db. Reométer beszerzése, üzembehelyezéssel, betanítással.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra
alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával;
az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a
kezelőszemélyzet betanítását (maximum 2 fő részére 2 munkanap időtartamban) rögzítő jegyzőkönyv
felvételét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, a
részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Oszcillációs mód esetén valós idejű folyamatos poziciójú amplitude
lekövetés (igen/nem) 20
2 2. Max.torque:200 mNm,Min.torque (rot.):1 nNm,Min.torque (osc.):0.5 nNm,Torque felbontás: 0.05
nNm,Kitérési szög (beáll. érték):0.05…∞ µrad,Kitéresi szög,felbontás <10 nrad (igen/nem) 10
3 3. A Szoftver kezeli az orx, mph fájlkiterjesztéseket. (igen/nem) 5
4 4. Nagytisztaságú levegőt biztosító halk olajmentes kompresszor a rheométer működtetéséhez
(maximum: 70dB Ajánlatkérő a 60dB vagy annál kedvezőbb megajánlást maximum pontszámmal
értékeli) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00023 sz. projekt
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10 pont. Értékelés módszere: ár esetében fordított arányosítás, minőségi 1-3 szempont
esetében pontkiosztás, minőségi 4 szempont arányosítás.
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.
II.2.1)
Elnevezés: 2. rész Microplate reader beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Eötvös u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya
− 1 db. Abszorbancia és ABS spektrum microplate reader beszerzése, üzembehelyezéssel, betanítással.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra
alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával;
az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a
kezelőszemélyzet betanítását (1 fő részére 1 munkanap időtartamban) rögzítő jegyzőkönyv felvételét.
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, a
részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2016-00023 sz. projekt
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja szerint.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10 pont.
A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész eseteben:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 4. §-ában
foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, a Kbt. 67. § (4)
bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.
30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az
igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára,a Kbt. 67. § (3) bekezdésére,a Kbt. 74. § (1) bekezdés b)
pontjára, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1.§ (7) bek. és 13. §-ra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyii rész tekintetében:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy az előirt alkalmassági feltételnek megfelel.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás
során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az
alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész
eseteben:
M/1.
Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1)
bekezdésének a) pontja valamint a 21 § (1a) bekezdés a) pontja alapján szükséges benyújtani
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben azaz 36 hónapban (a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), a teljesítésre vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát és értékét (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a

referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három évben került sor.
Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági
követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása
mellett is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1:
Valamennyi rész tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább
az 1. rész tekintetében összességében legalább nettó 10.000.000,- Ft értékű reométer szállításáról
szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. (a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján);
a 2. rész tekintetében összességében legalább nettó 2.000.000,- Ft értékű microplate reader
szállításáról szóló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. (a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján);
Az előírt referenciakövetelmény - részenként – több referenciával is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében: A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult, előleg
kifizetése, részszámlázás nem biztosított. A kifizetésre vonatkozó jszok:, 272/2014.(XI.5.) Kr., 2015.évi
CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. A
fin.formája: utófinanszírozás a GINOP-2.2.1-15-2016-00023 sz. projektből, támogatási intenzitás: 100%.
Valamennyi rész tekintetében: Késedelmi kötbér nettó szerződéses ellenértékének 2%-a/naptári nap,
max 30%-a, amely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni ill. a szerződést felmondani;
meghiúsulási kötbér, a nettó szerződéses ellenértékének 30%-a; jótállás:12 hónap
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik 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: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR rendszerben
történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.)
15. §-a tartalmazza. Az EKR az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejárát követően, 2 órával
később kezdi meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A TED jelenpontra is érvényes karakterkorlátozása okán a közbeszerzési eljáráshoz szükséges
további információk teljes tartalma részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre!
1. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási
módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
2. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
szerint.
3. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
Aláírási címpéldány, aláírás minta
Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről szóló igazolás
Céginformációs adatlap
Közös ajánlattételről szóló megállapodás
Meghatalmazás

Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban)
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
4. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legkésőbb szerződéskötésre a megajánlott eszköz érvényes
forgalomba hozatali engedéllyel fog rendelkezni
5. A megajánlott termékek részletes műszaki leírása az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos
formátumban, az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word
formátumban egyaránt.
6. A megajánlott termékek termékismertetője, és/vagy gyártói adatlapja, amely alapján a műszaki
leírásnak való megfelelőség igazolható. Amennyiben a műszaki leírásnak való megfelelőség
igazolására alkalmas angol és/vagy magyar nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők
korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára hozzáférhetőek, úgy e
tekintetben elegendő az online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása az ajánlatban. Ajánlattevőnek
a termékismertetők, és/vagy gyártói adatlapok online elérhetőségéről az ajánlatában nyilatkoznia
kell. Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell adnia a megajánlott eszköz típusmegjelölését és
származási helyét.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8. Értékelési szempont bemutatása: A közbeszerzési dokumentumokban kerül bemutatásra.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést,
vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
11. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
12. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadók.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Ráti Angéla Lajstromszáma: 00784 Levelezési
cím: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park, C épület, Email: rati.angela@electool.com
14. Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus
úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
15. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar (2689/2019)
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 a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26803227
Postai cím: Nyíri Út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Krisztián
Telefon: +36 76519819
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76516729
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Medworks rendszer támogatás
Hivatkozási szám: EKR000788812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72267100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzés tárgya az ajánlatkérőnél működő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai
rendszer jogszabálykövetése, frissítése, egyedi fejlesztése és karbantartása két éves időtartamban,
valamennyi felhasználóra, a jelen felhíváshoz csatolt szerződéstervezetben és mellékleteiben foglaltak
szerint, melyek egyben a beszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó műszaki leírást is tartalmazzák.
Ajánlatkérő a MedWorkS rendszerre vonatkozó felhasználási jogokkal kapcsolatban korlátozás nélküli
felhasználószámmal rendelkezik.
CPV kód:
72200000-7 - Szoftverprogramozási és tanácsadási szolgáltatások
72212180-4 - Orvosi szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72267100-0 - Informatikai szoftver karbantartása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 120000000 (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: Medworks rendszer támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72212180-4

További tárgyak:
72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház
6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya az ajánlatkérőnél működő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai
rendszer jogszabálykövetése, frissítése, egyedi fejlesztése és karbantartása két éves időtartamban,
valamennyi felhasználóra, a jelen felhíváshoz csatolt szerződéstervezetben és mellékleteiben foglaltak
szerint, melyek egyben a beszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó műszaki leírást is tartalmazzák.
Ajánlatkérő a MedWorkS rendszerre vonatkozó felhasználási jogokkal kapcsolatban korlátozás nélküli
felhasználószámmal rendelkezik.
(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 jelen felhíváshoz mellékelt szerződéstervezet V.3. és V.6. pontjában foglalt
esetleges javítások elvégzése és azok költségeinek elszámolása tekintetében az ajánlatkérőt évi 66
óra, 1.980.000,- Ft+ÁFA összegben megrendelési jog (opció) illeti meg.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III.1.5) pont folytatása:
A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási
költségátalány összege 40 eurónak megfelelő forintösszeg. Ajánlatkérő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja
alapján szerződő hatóságnak minősül.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 009 - 017352
(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: Medworks rendszer támogatás
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:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14743681
Postai cím: Váci Út 144-150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@globenet.hu
Telefon: +36 13541690
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12691519
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: 120000000
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 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
Az eljárásban az egyetlen és egyben nyertes ajánlattevő:
Asseco Central Europe Magyarország Zrt. (1138 Budapest, Váci út 144-150.)
adószáma:13336011-2-41
Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tekintettel arra, hogy a
közbeszerzési szerződés kizárólagos jogok védelme, illetve műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag
egy meghatározott szervezettel köthető meg, és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva
beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a
közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt) 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint szerzői jogvédelem
alatt áll „a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver)
akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a
felhasználói programot és az operációs rendszert is."
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a fentiek szerint szerzői jogvédelem alatt álló MedWorkS integrált
egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése, frissítése, egyedi fejlesztése és karbantartása,
így az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely
azonosítható részének felhasználására (Szjt. 16. § (1) „A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek
kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi
formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére”).
A szerzői jogokkal rendelkező, a MedWorkS kórházi informatikai rendszert kifejlesztő ASSECO Central
Europe Magyarország Zrt. a jogfenntartó nyilatkozatában megerősítette, hogy a Med-WorkS integrált
egészségügyi informatikai rendszerszoftver jogi oltalmat élvező kizárólagos tulajdonjoga (szerzői joga) őt
illeti meg, a rendszer forráskódja, rendszerkulcsa és szervizkulcsa szintén kizárólagos tulajdonát képezi,
és azokat, illetve azok felhasználásának jogát harmadik személyre nem kívánja átruházni. A szerződés
tárgya az ajánlatkérőnél telepített, meglevő MedWorkS kórházi informatikai rendszer karbantartása
(jogszabálykövetése, hibajavítása, szoftverkövetése, egyedi fejlesztése), amely tekintetében a forráskóddal,
rendszerkulccsal és szervizkulccsal rendelkezés olyan műszaki-technikai sajátosság, amelynek hiányában
nincs olyan más gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési szerződés teljesítését el tudná végezni. Így a jelen
közbeszerzési eljárás tárgyában meghatározott szolgáltatásra kizárólag MedWorkS kórházi informatikai
rendszer forráskódjával, rendszer-kulcsával és szervizkulcsával rendelkező ASSECO Central Europe
Magyarország Zrt-vel köthető szerződés.

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (2631/2019)
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: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56046784
Postai cím: Róbert Károly Körút 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Simonné Németh Katalin
Telefon: +36 16060500
E-mail: simonne.dr@eszgsz.hu
Fax: +36 16060549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gsz.modelltiszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közétkeztetés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerbiztonság menedzsment rendszerfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000976442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72222300-0

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi felügyeleti rendszer
fejlesztése, üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó elektronikus információs rendszer biztosítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 112632000 (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: Élelmiszer biztonság menedzsment rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

80000000-4

További tárgyak:
72222300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi felügyeleti rendszer
üzemeltetése és az ehhez
kapcsolódó elektronikus információs rendszer biztosítása 1. Elektronikus információs rendszer biztosítása,
üzemeltetése, elemzés és
értékelés - real-time adatszolgáltatás, - elektronikus checklista rendszer, - egyéni és intézményi elemzés,
riportolás (konyha monitoring
eredmények, intézményi felmérés eredmények, elméleti vizsga eredmények, mikrobiológiai eredmények) A
további követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 2. Intézményi felmérés - felületi mikrobiológia: 1 alkalom/év/
konyha/10 felület - élelmiszer
hulladék: 1 alkalom/konyha, összes hulladék fajtánként /év (összes maradék fajtánként) - fogyasztói
elégedettség
: 1 alkalom/év - készételek mikrobiológiai minőségének/megfelelőségének mérése: 1 alkalom/év/konyha/3
minta 3. Oktatás, szakmai támogatás és tréning - élelmiszer-higiéniai oktatás és vizsga Ajánlatkérő
székhelyén, 350-400 fő dolgozónak, évente 2x8 órás munkakörönként összevont oktatás, összesen 11 db
2x8 órás turnus, (max 50 fő/turnus),
- központi irányításhoz tartozó szakmai ellenőrök képzése, külső helyszínen, ellátással, 1 nap időtartamban,
összesen 12 alkalommal 4. Konyhai kontroll ellenőrzés (50 alkalom/év): - ajánlatkérő igénye szerint - fogyasztói
bejelentések esetén rendelkezésre állás - szakhatósági ellenőrzések esetében rendelkezésre állás beruházás és konyhatechnológiai tervezés esetén rendelkezésre állás
2019-ben
5. Egység és tevékenység specifikus HACCP dokumentáció elkészítése és az élelmiszer-biztonsági és
élelmiszer-minőségi önellenőrzési rendszer biztosítása (91 db)
6. Főző és tálalókonyhák felkészítése a speciális étkezési igények teljesítésére (diétás étkeztetés élelmiszerhigiéniai körülményei) (91 alkalom/év)

7. Megbízó konyháin előállított vendéglátóipari kényelmi termékek bevezetése a termelési lánc
hatékonyságának növelése céljából, főzőkonyhákon (17 alkalom/év)
8. Élelmezésvezetők és szakácsok ételkészítési technológiai tréningje főzőkonyhákon (17 alkalom/év)
2020-ban
5. HACCP dokumentáció szükség szerinti frissítése, és az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi
önellenőrzési rendszer biztosítása (91 db)
6. Diétás étkeztetés minőségének vizsgálata és a főző és tálalókonyhák diétás étkeztetéssel kapcsolatos
speciális élelmiszer kezelési gyakorlatának fejlesztése (91 alkalom/év)
7. Termelési folyamatok hatékonyságának növelése és a megbízó konyháin előállított magas hozzáadott
értékű vendéglátóipari termékek minőségének ellenőrzése főzőkonyhákon (17 alkalom/év)
8. Konyhai munkafolyamatok racionalizálása a szakképzettséget igénylő beosztásban dolgozó munkatársak
élelmiszer-kezelési gyakorlatának fejlesztésével főzőkonyhákon (17 alkalom/év)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3.M.2.2. pontban megajánlott szakember többlettapasztalata (min.0max.24 hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 240 - 548245
(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: Élelmiszer biztonság menedzsment rendszer
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:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Indere Élelmezéskutató és Innovációs Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41621006
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: indere@indere.hu
Telefon: +36 207700716
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: 112632000
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: 23 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Soreca Kft. 2040
Budaörs, Munkácsy u. 16. mikorbiológiai vizsgálatokhoz kapcsolódó mintavétel, laboratóriumi
vizsgálat, adatelemzés, dokumentáció, élelmiszerhukkadék felmérés.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

Nyertes ajánlattevő adatai: Indere Élelmezéskutató és Innovációs Intézet Nonprofit Kft., 1116
Budapest, Fehérvári u. 132-144.
Adószám: 13768568-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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)

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (2674/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fkf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Scania tehergépjárművekhez alkatrész beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000048392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

34300000-0

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K1900 Scania tehergépjárművekhez gyári, új, vagy azzal egyenértékű alkatrészek beszerzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 28000000 (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: Scania tehergépjárművekhez alkatrészek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Az FKF Nonprofit Zrt. telephelye, Budapest, IX., Ecseri út
8-12. 50. sz. Központi alkatrész raktár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő 30 db Scania típusú tehergépjárművéhez gyári, új, vagy azzal egyenértékű alkatrészek
beszerzése.
Tájékozató jelleggel a típus: Scania P320LB
Az ajánlati dokumentáció részét képező 1/a. sz. mellékletben szereplő Scania típusú tehergépjárművek
alkatrészei közül az előző évek tapasztalatai alapján az alábbi, előreláthatóan leggyakrabban előforduló,
kiemelt jelentőségű alkatrészek várható mennyiségei az alábbiak:
tárcsafékbetét készlet 81 db, fülke szűrő (pollenszűrő) 51 db,motorolaj szűrő készlet 45 db,levegőszűrő 43
db, gázolaj szűrő betét 40 db, légszárító patron 12 db,féktárcsa 12 db,holttér tükör bal 11db,légrugó „B” híd 9
db, ablaktörlő lapát 6 db,első fékhenger 5 db,szélvédő 5 db.
A keretszerződés keretösszege 28 000 000 HUF, melyből 20 000 000 HUF kötelezően lehívandó, 8 000 000
HUF pedig opciós rész.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Átlagos szállítási határidő (megrendelés kézhezvételétől számítva - min.
1 munkanap, max. 30 munkanap, szállítási határidő az 1.a.mell-ben soronként egész számban,
átlagos száll.hi két tizedesjegyben) 10
2 Jótállás időtartama (teljesítés igazolás keltétől számítva - min. 12 hónap, max. 48 hónap, egész
számban megadva) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nettó 20.000.000 HUF (azaz húszmillió forint) keretösszeg erejéig
jogosult megrendelni a megjelölt Scania tehergépjármű-típushoz tartozó, az alkatrészlistában
cikkszámokkal jelölt alkatrészeket. Ezen, keretösszeg kimerülését követően – a nettó 8.000.000 Ft
(azaz nyolcmillió forint) opciós keretösszeg terhére - jogosult további alkatrészeket megrendelni.

Ajánlatkérő a megjelölt Scania tehergépjármű-típushoz tartozó, az alkatrészlistában nem szereplő
alkatrészeket is jogosult az opciós keret terhére megrendelni maximum nettó 5.000.000 Ft (azaz
ötmillió forint) keretösszeg erejéig. Az alkatrészlistában nem szereplő alkatrészek tehát kizárólag
- maximum nettó 5.000.000 Ft (azaz ötmillió forint összegben) – az opciós keretösszeg terhére
rendelhetők meg (a 5.1. b.) pontban szabályozott módon), függetlenül attól, hogy a 20.000.000 HUF
(azaz húszmillió forint) értékű szerződéses keretösszeg kimerült-e vagy sem.
II.2.4 folytatása:
Ajánlatkérő a gyári első beépítésű (eredeti gyári) alkatrésszel egyenértékűnek tekint azokat a
pótalkatrészek, amelyek a gépjármű összeszereléséhez használt elemekkel azonos minőségűek,
és amelyeket a gépjárműgyártó által a szóban forgó elemek vagy pótalkatrészek gyártásához adott
specifikációk és gyártási standardok alapján gyártanak. Ide tartoznak azok a pótalkatrészek is,
amelyeket ezekkel az elemekkel azonos gyártósoron gyártanak.
II.2.14. pont folytatása:
Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 48 hónapnál magasabb jótállási idő vállalása esetén is a ponthatár
felső határával azonos pontszámot ad
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés: 0 - 10 pont között
1. és a 2. részsz. a fordított, a 3. részsz. az egyenes arányosítás módszerével került értékelésre a
dokumentációban megadottak szerint. A II.2.5) Értékelési szempontok között feltüntetett „ár” szempont
megnevezés alatt a „Nettó ajánlati ár - Képzett érték mindösszesen” került értékelésre HUF-ban.
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 186 - 419700
(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: 30035 Rész száma: Elnevezés: Scania tehergépjárművekhez alkatrészek 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:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Truck-Trailer & Parts Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41461350
Postai cím: Nyúl Dűlő
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: kosa.jozsef@trucktrailer.hu
Telefon: +36 309942538
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22514332
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye adószáma:
Variens Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 6230 Soltvadkert Kiskőrösi Út 1
10517954203
Scania Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy Rozália Park 1
104155772-44
Truck-Trailer & Parts Haszongépjármű és Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Nyúl Dűlő
111116922-07
Kommunál-Part Kft
Székhelye: 2315 Szigethalom Táncsics Mihály Utca 27
250665952-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak
megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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)

ICE SOLUTION Korlátolt Felelősségű Társaság (2545/2019)
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: ICE SOLUTION Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76901166
Postai cím: Kassák Lajos Utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csik Domonkos
Telefon: +36 96528737
E-mail: beszerzes@hutohaz.eu
Fax: +36 96528738
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hutohaz.eu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.hutohaz.eu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Logisztika
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Targoncák beszerzése, full service
Hivatkozási szám: EKR000522412018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

42415110-2

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés targoncák beszerzésére és kapcsolódó full service szolgáltatások
A tárgyi beszerzés a GINOP-1.2.5-15-2017-00004 azonosító számú projekt és a kapcsolódó támogatási
szerződés alapján kerül részben finanszírozásra (a támogatási intenzitás mértéke: 50 %, de maximum
a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében a jelen beszerzéshez rendelt költségvetési sorok erejéig),
utófinanszírozás formájában. A támogatás a beszerzés tárgyát képező termékek adásvételére vonatkozik (a
kapcsolódó full service szolgáltatásokra nem – utóbbiak finanszírozására önerőből kerül sor).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 265596 (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: EUR
(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: Targoncák beszerzése, full service
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50000000-5

További tárgyak:
50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9027 Győr, Hűtőházi út 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgyát két különböző típusú termék beszerzése képezi:
I. típusú termék: Homlokvillás, elektromos targonca
Beszerzés mennyisége: 4 db
Legfontosabb elvárt paraméterek (azzal, hogy az elvárások a Műszaki Leírásban kerültek teljes körűen
rögzítésre):
- soros és drive-in állványzat kiszolgálását egyaránt biztosítania kell
- alkalmas legyen a következő rakatok szállítására: EUR (80x120 cm) és GB raklap (100x120 cm)
- teherbírása: min. 1200 kg
- maximális építési magassága (zárt oszloppal): 2100 mm
- alkalmasnak kell lennie a következő magasságú tárolószint kiszolgálására: 4200 mm
- maradék teherbírás (4300 mm-en, 600 mm súlyközépponttal): min. 1100 kg
- munkafolyosó szélesség igénye 800x1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban 100+100 mm biztonsági
távolsággal: max. 3320 mm
- kivitele: hűtőházi, drive-in, zárt kabin nélküli
II. típusú termék: Tolóoszlopos, elektromos targonca
Beszerzés mennyisége: 2 db
Legfontosabb elvárt paraméterek (azzal, hogy az elvárások a Műszaki Leírásban kerültek teljes körűen
rögzítésre):
- meg kell felelnie a párásodás-mentesség követelményének
- Alkalmas legyen a következő rakatok szállítására: EUR (80x120 cm) és GB raklap (100x120 cm)
- teherbírása: min. 1600 kg
- maximális építési magassága (zárt emelő oszloppal): 4500 mm
- alkalmasnak kell lennie a következő magasságú tárolószint kiszolgálására: 10500 mm

- maradék teherbírás előretolt oszloppal, legkedvezőtlenebb oldalirányú pozícióban (10600 mm-en, 600 mm
súlyközépponttal): min. 1090 kg
- munkafolyosó szélesség igénye 800x1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban 100+100 mm biztonsági
távolsággal: max. 3500 mm
- kivitele: hűtőházi, drive-in, fűtött kabinos
Ajánlattevő valamennyi Termék vonatkozásában teljes körű jótállás vállal, amelynek időtartama: 12 hónap.
Kezdő időpontja az átadás-átvételt követő naptári nap.
A termékek szállítási határideje a Szerződés hatályba lépésétől (Szerződés mindkét Fél általi aláírása)
számított 120 naptári nap.
Ajánlatban (a Segédlet szerint benyújtandó Termékleírásban) fel kell tüntetni a megajánlott Termék
származási országát, konkrét típusát! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiadott termékleírás-minta minden
sorát ki kell tölteni, és e nyilatkozatminta használata kötelező.
A nyertes ajánlattevő feladata az átadás-átvétel helyszínén történő üzembe helyezés. (Ennek keretében:
A Termékek vonatkozásában az átadás-átvétel helyszínén történő, 2 munkanapig tartó próbaüzem
megtartására kerül sor.) Ajánlatkérő a targoncák leszállításával, üzembehelyezésével, átadásával
kapcsolatban alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti feltételt és előírja, hogy a targoncák
leszállítását, üzembehelyezését, átadását kizárólag ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők egyike végezheti
saját szakemberével, arra alvállalkozót nem alkalmazhat.
A közbeszerzés alapján szállításra kerülő Termékek vonatkozásában a szállítást követő sikeres átadásátvételtől számított 60 hónapos időtartamban ajánlattevő ún. full service szolgáltatásokat lát el (így
különösen karbantartási-, kijavítási szolgáltatásokat lát el, biztosítja az ehhez szükséges alkatrészeket,
anyagokat) a Műszaki Leírásban foglalt részletes követelmények szerint az ajánlatban foglalt ajánlati ár
ellenében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott termékek akkumulátorának kapacitása (Ah) 10
x Költség kritérium – 1 A megajánlott termékekhez kapcsolódó full service szolgáltatás költsége
(nettó €/hónap) 30
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: GINOP-1.2.5-15-2017-00004
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 202 - 458409
(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: Targoncák beszerzése, full service
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:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pagát Gold Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86140814
Postai cím: Újszász Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: gozdan@pagatgold.hu
Telefon: +36 30228885
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: 265596
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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:
Hivatkozással a II.2.5) pontban foglaltakra:
Értékelési szempontok és alszempontok:
AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghat. legjobb
ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal
együtt a következők:
I. Ajánlati ár [súlyszám: 60]
1. alszempont: A megajánlott I. típusú termék ajánlati ára (nettó €/darab) [alszempont súlyszáma: 30]
2. alszempont: A megajánlott II. típusú termék ajánlati ára (nettó €/darab) [alszempont súlyszáma:
30]
II. A megajánlott termékekhez kapcsolódó full service szolgáltatás költsége (nettó €/hónap)
[súlyszám: 30]
1. alszempont: A megajánlott I. típusú termékhez (1 db) kapcsolódó full service szolgáltatás költsége
(nettó €/hónap) [alszempont súlyszáma: 20]
2. alszempont: A megajánlott II. típusú termékhez (1 db) kapcsolódó full service szolgáltatás
költsége (nettó €/hónap) [alszempont súlyszáma: 10]
III. A megajánlott termékek akkumulátorának kapacitása (Ah) [súlyszám: 10]
1. alszempont: A megajánlott I. típusú termék akkumulátorának kapacitása (Ah) [alszempont
súlyszáma: 5]
2. alszempont: A megajánlott II. típusú termék akkumulátorának kapacitása (Ah) [alszempont
súlyszáma: 5]
AK rögzíti, hogy az I. értékelési szempont ár szempont, a II. ért. sz. költség szempont, a III. ért.
sz. minőségi szempont. Az EKR rendszer a II.2.5) pontban nem engedi egyidejűleg ár és költség
kritérium megjelenítését, így a II.2.5) pontban az ár kritériumra vonatkozó nemleges bejegyzés
technikai jellegű. Az ár szempont valamennyi ért .sz.-tal együtt a jelen pontban és a Segédletben
részletesen kifejtésre kerül.
Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-től 10-ig ad pontot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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)

Közintézmények Szolgáltató Irodája (2790/2019)
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: Közintézmények Szolgáltató Irodája
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90397905
Postai cím: Dózsa György Utca 17-19.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ulicsné Erdős Erzsébet
Telefon: +36 54402004
E-mail: koszi.munkaugy@gmail.com
Fax: +36 54402004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kosziberettyo.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: Élelmiszerek beszerzése 2019
Hivatkozási szám: EKR000952882018
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:
Élelmiszerek beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés keretmegállapodás formájában a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 68500000 (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: Sertés- és marhahús
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
I. rész: Sertés- és marhahús, 11 tétel, 14.226 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 11.000.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét

termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Húskészítmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
II. rész: Húskészítmények, 29 tétel, 7.321 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 4.000.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Baromfihús
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
III. rész: Baromfihús, 7 tétel, 10.288 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 4.700.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Gyümölcs és zöldség
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
IV. rész: Gyümölcs és zöldség, 63 tétel, 75.860 kg, 33.495 darab, 723 csomag.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 11.900.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Mirelit termékek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
V. rész: Mirelit termékek, 38 tétel, 15.597 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 6.800.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos

és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Száraztészták
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15851100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
VI. rész: Száraztészták, 8 tétel, 3.617 kg.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 1.400.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű

dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Különféle vegyes élelmiszerek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
VII. rész: Különféle vegyes élelmiszerek: 112 tétel, 26.937 kg, 35.425 db, 7.420 liter, 50 doboz, 91 csomag,
60 karton.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 14.100.000 Ft.

A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Különféle vegyes élelmiszerek
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:

Becsült (12 havi) mennyiségek:
VIII. rész: Különféle vegyes élelmiszerek, 57 tétel, 4.047 kg, 2.307 db, 487 liter.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 4.800.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Tej, tejtermékek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:
15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
IX. rész: Tej, tejtermékek, 27 tétel, 3.982 kg, 60.812 darab, 49.301 liter, 1.350 doboz.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 13.100.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Kenyér, pékáruk
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:

15810000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
X. rész: Kenyér, pékáruk, 62 tétel, 15.556 kg, 267.069 darab.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 12.000.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Instant termékek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

15000000-8

További tárgyak:

15882000-4
15893000-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő főzőkonyhái, tálalókonyhái és ebédlői a
Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás
formájában 12 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:
Becsült (12 havi) mennyiségek:
XI. rész: Instant termékek, 42 tétel, 1.335 kg, 14.599 darab.
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 2.500.000 Ft.
A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok
tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre
álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar
Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel
kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa
előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés
kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és
erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn
az adott tételek vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő
igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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: 2018 /S 224 - 512152
(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: Sertés- és marhahús
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: 2018 - 021315 (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: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: Húskészítmények
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:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65735215
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4000000
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: Baromfihús
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:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Létai HH Húsipari Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39079231
Postai cím: PETŐFI UTCA 78
Város: LÉTAVÉRTES
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4281
Ország: Magyarország
E-mail: h.h.kft.ujleta@gmail.com
Telefon: +36 203370574
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: 5640000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4700000
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: Gyümölcs és 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:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MORTAK FRUIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26069100
Postai cím: Nyírpalota Út 5. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: Magyarország
E-mail: mortakfruit@mortak.com
Telefon: +36 204255322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +63 578-402
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14280000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11900000
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: Mirelit termékek
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: 2018 - 021315 (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: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Száraztészták
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:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Hajdú-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45294710
Postai cím: Széchenyi Utca 33.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: multitra@multitrade.hu
Telefon: +36 52522870
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52541057
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1680000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1400000
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: Különféle vegyes élelmiszerek
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:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65735215
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002

Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16920000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14100000
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: Különféle vegyes élelmiszerek
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:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65735215
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5760000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4800000
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: Tej, 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:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: East Milk Korlátotlt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89766952
Postai cím: Simai Út 4
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: eastmilkkft@gmail.com
Telefon: +36 42500081
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42500082
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15720000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13100000
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: Kenyér, pékáruk
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:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bobájka Élelmiszer- és Egészségipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71913726
Postai cím: Honvédtemető Utca 55.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
E-mail: prostyakistvan@bobajka.hu
Telefon: +36 52415303
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52410300
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12000000
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: Instant 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:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gast-Food Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88160540
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 12. 3. em. 7.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: gastfood@gastfood.hu
Telefon: +36 704272122
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: 3000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2500000
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. Az összegezés megküldésének az időpontja: 2019. január 28. volt.
2. A szerződéskötés időpontja: 2019. február 8. volt.
3. A nyertes ajánlattevők kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése (részenkénti bontásban):
I. rész:
- érvényes ajánlat nem érkezett
II. rész:
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.): Középvállalkozás
III. rész:
- Létai HH Húsipari Kereskedelmi Kft. (4281 Létavértes, Petőfi utca 78.): Mikrovállalkozás
IV. rész:
- MORTAK FRUIT Kft. (1157. Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.): Kisvállalkozás
V. rész:
- érvényes ajánlat nem érkezett
VI. rész:
- Hajdú-Coop Zrt. (4025 Debrecen Széchenyi u. 33.): Középvállalkozás
VII. rész:
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.): Középvállalkozás
VIII. rész:
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.): Középvállalkozás
IX. rész:
- East Milk Kft. (4400 Nyíregyháza, Simai út 4.): Középvállalkozás
X. rész:
- Bobájka Kft. (4027 Debrecen, Honvédtemető u. 55.): Középvállalkozás
XI. rész:
- Gast-Food Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (5000 Szolnok Gárdonyi Géza Utca 12. 3. em. 7.):
Kisvállalkozás
4. Az ajánlattevők neve, címe, adószáma (részenkénti bontásban):
I. rész:
- Baromficentrum 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd Utca 32.),
Adószám: 13172758-2-09
- Létai HH Húsipari Kereskedelmi Kft. (4281 Létavértes, Petőfi utca 78.), Adószám: 25337222-2-09
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.), Adószám: 12830093-2-09
II. rész:
- Baromficentrum 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd Utca 32.),
Adószám: 13172758-2-09
- Létai HH Húsipari Kereskedelmi Kft. (4281 Létavértes, Petőfi utca 78.), Adószám: 25337222-2-09
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.), Adószám: 12830093-2-09
III. rész:
- Baromficentrum 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd Utca 32.),
Adószám: 13172758-2-09
- Létai HH Húsipari Kereskedelmi Kft. (4281 Létavértes, Petőfi utca 78.), Adószám: 25337222-2-09
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.), Adószám: 12830093-2-09
- Hajdú-Coop Zrt. (4025 Debrecen Széchenyi u. 33.): Adószám: 11829612-2-09
IV. rész:
- M és Társa Kft. (6782. Mórahalom, Röszkei út 48.): Adószám: 11392929-2-06
- MORTAK FRUIT Kft. (1157. Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.): Adószám: 14492846-2-42
V. rész:
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.), Adószám: 12830093-2-09
- Hajdú-Coop Zrt. (4025 Debrecen Széchenyi u. 33.): Adószám: 11829612-2-09
- NATURICE Kft. (4031. Debrecen, Kishegyesi út 17081/28. Hrsz.): Adószám: 25400263-2-09
VI. rész:
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.), Adószám: 12830093-2-09
- Hajdú-Coop Zrt. (4025 Debrecen Széchenyi u. 33.): Adószám: 11829612-2-09
VII. rész:

- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.), Adószám: 12830093-2-09
- Hajdú-Coop Zrt. (4025 Debrecen Széchenyi u. 33.): Adószám: 11829612-2-09
VIII. rész:
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.), Adószám: 12830093-2-09
- Hajdú-Coop Zrt. (4025 Debrecen Széchenyi u. 33.): Adószám: 11829612-2-09
IX. rész:
- Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen Balmazújvárosi Út 10.), Adószám: 12830093-2-09
- East Milk Kft. (4400 Nyíregyháza, Simai út 4.): Adószám: 23174610-2-15
X. rész:
- Bobájka Kft. (4027 Debrecen, Honvédtemető u. 55.): Adószám: 11158389-2-09
- Körös Pékség Sütőipari Kft. (5516 Körösladány Dózsa Gy. Utca 30.), Adószám: 11040017-2-04
XI. rész:
- Gast-Food Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (5000 Szolnok Gárdonyi Géza Utca 12. 3. em. 7.,
Adószám: 22535012-2-16
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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:
2019/02/12 (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)

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (2714/2019)
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: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74513736
Postai cím: Liszt Ferenc Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Reményi Katalin
Telefon: +36 303289933
E-mail: muszaki.igazgato@zeneakademia.hu
Fax: +36 14624701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zeneakademia.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LFZE-Kecskeméti Kodály Int. lebonyolítói feladatok
Hivatkozási szám: EKR000425272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71310000-4

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex lebonyolítói, mérnök tanácsadói, építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és
az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 123860000 (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: Kecskeméti Kodály Int. lebonyolítói feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71356300-1

További tárgyak:

71520000-9

Kiegészítő szójegyzék

71541000-2
71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét Kéttemplom köz 2-1. szám alatt (hrsz:
478/1)
Kecskemét, 478/2 és a Kecskemét, 481 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az LFZE Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztéséhez kapcsolódó építési beruházás
megvalósításához Kecskemét,Kéttemplom köz 2-1.sz.alatti,478/1 hrsz. ingatlanon a meglévő műemléki
védettségű kolostorépület felújítása és korszerűsítése(hasznos alapter 1830 m2),valamint a Kecskemét,481
hrsz.ingatlanon a jelenlegi Kada Elek Szakközépiskola épületének bontása,és helyén új épület építése,és
a Kecskemét,478/2 hrsz. ingatlanon -a 478/1 hrsz. ingatlanhoz tartozó épület–felújítása ill. a meglévő
épületének bontása és helyén új,átfogó ingatlanfejlesztéssel létrejövő korszerű kollégium,további oktatási
helyszínek,400 fő befogadására alkalmas hangversenyterem,hangtechnikai studióval,mely az oktatás
egyéb termeihez is kapcsolódik(hasznos alapter.3270m2)valamint az épületek környezetének rendezésével
Kodály kert kialakítása(beépített hasznos alapterület együttesen 5100m2)komplex lebonyolítói,mérnök
tanácsadói,építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása az 1131/2016.(III.10.)Korm.hat,az 1243/2017.(IV. 28.)Korm.hat.és az 1553/2017.
(VIII.18.)Korm.hat.szerint,a beruházással érintett ingatlanokon a vonatkozó jogszabályok alapján.
Nyertes Ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
I:Tervezési program véglegesítése;-A tervezési program szakmai véglegesítésében(a kolostorépület
tetőszerkezet felújításának kivételével)pontosításában való műszaki szakmai közreműködés,az
engedélyezési és kiviteli tervek folyamatos szakmai felülvizsgálata;
II:Tervellenőrzés az alábbi tervdokumentumokra vonatkozóan,az alábbi ütemezéssel:(a kolostorépület
tetőszerkezet felújításának kivételével);
-II/a:vázlatterv ellenőrzése(továbbiakban:ell.);
-II/b:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása(a tetőszerkezet felújítási munkálatok nélkül) felmérési
tervdokumentáció, engedélyezési tervdokumentáció ell.,kivitelezési tervdokumentáció ell.,megvalósulási terv
ell.,tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv ell.,Restaurátori tervek ell.,

-II/c:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek) és épületek környezetésnek rendezéséhez kapcsolódó
bontási-,engedélyezési tervdok ell. és kiviteli tervdok ell.,megvalósulási terv ell.,tűzvédelmi műszaki
megfelelőségi kézikönyv ell. tervdokumentációk ell.,
III:Komplex műszaki lebonyolítás a 478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítására vonatkozóan(beleértve a külső
közműveket és a régészeti feladatokat);
-III/a:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása(megvalósításhoz szükséges hatósági és szakhatósági szükséges
engedélyek beszerzése)(tetőfelújítási munkák kivételével);
-III/b:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása kiviteli tervdokumentáció(tetőfelújítási munkák kivételével)
-III/c:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési .elj. szakmai
előkészítése,a közb. elj.-ban való szakmai közreműködés(tetőfelújítási munkák kivételével);
-III/d:478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása megvalósítási szakasz–kivitelezés lebonyolítása,Folyamatos és
naprakész költségellenőrzés,elszámolások;
IV:Komplex műszaki lebonyolítás a 481 hrsz-ú és a 478/2 hrsz-ú épület(ek),az épületek környezetének
rendezése,Kodály kert kialakítására vonatkozóan (beleértve a külső közműveket és a régészeti feladatokat);
-IV/a:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek) bontás/felújítás és új épület építésének előkészítése,szükséges
hatósági és szakhatósági eng.-ek beszerzése;
-IV/b:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek),az épületek környezetének rendezése,Kodály kert kialakítása
kiviteli tervdokumentáció elkészítésében való szakmai közreműködés;
-IV/c:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek),az épületek környezetének rendezése,Kodály kert kialakítása
kivitelező kiválasztására irányuló közb.elj.előkészítése,kivitelező kiválasztása;
-IV/d:481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek),az épületek környezetének rendezése,Kodály kert kialakítása
megvalósítási szakasz -kivitelezés lebonyolítása,Folyamatos és naprakész költségell.,elszámolások elk.
Tovább információ:VI.4.3)pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány képzettsége, tapasztalata 50
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:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők számára gazdálkodó
szervezet létrehozását.
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 160 - 366906
(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: 2019/184 Rész száma: Elnevezés: Kecskeméti Kodály Int. lebonyolítói feladatok
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:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÚJLAK Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44219062
Postai cím: Hunor Utca 20/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
E-mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13687205
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Váci Út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13415171
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: 123860000
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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma:
Név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és
Mérnöki Zrt. és ÚJLAK Mérnökiroda Kft. közös ajánlattevők
Cím: 1138 Budapest, Váci út 140 ;
1035 Budapest, Hunor u. 20/b
Adószám: 12037984-2-41 ;
12647428-2-41
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Név: Perfektum Építész Kft. és 3E International Kft. közös ajánlattevők
Cím: 1036 Budapest, Perc u. 2. ; 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. 4 em.
Adószám: 26295464-2-41 ; 13450027-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása
V: Építési műszaki ellenőrzés a 191/2009.(IX.15.)KR. ,valamint a dokumentációban meghatározottak
szerint;
- V/a: 478/1 hrsz-ú kolostorépület felújítása megvalósítási szakaszában;

- V/b: 481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek), az épületek környezetének rendezése, Kodály
kert kialakítása megvalósítási szakaszában, a létesítmény beruházás kockázat menedzsmenti
tevékenységére vonatkozó feladatok.
VI: A létesítmények használatbavételét követően a kivitelező vállalkozó jótállási kötelezettségével
kapcsolatos feladatok,1. év és a teljes időszak lejártának napján bejárás szervezése; A Jótállási
Időszak alatt rendelkezésre állási kötelezettség az építkezéssel összefüggésben esetlegesen
felmerülő jogviták tekintetében, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A beruházás műszaki
és pénzügyi menedzselését végző információs rendszer felállítása. Megbízott az üzemeltető által
összeállított 12 hónapos jótállási hibajegyzék alapján megszervezi az egy-, illetve hároméves utófelülvizsgálati eljárást. Megbízott a hiba- és hiánypótlási munkák elvégzése után javaslatot tesz
Megbízó számára az utófelülvizsgálati eljárás lezárására;
- VI/a: 478/1 hrsz-ú kolostorépület használatba vételét követően;
- VI/b: 481 hrsz-ú és 478/2 hrsz-ú épület(ek) és a Kodály kert használatba vételét követően.
A Beruházással érintett ingatlanok alap adatai:
Helyrajzi szám: 478/1 ; műemléki védettsége: műemlék (az:503), műemléki jelentőségű terület (az:
10657), műemléki környezet (az: 23878,23855, 23826), régészeti lelőhely (az: 27785, 82303) ;
Telekméret:2184 m2
Helyrajzi szám: 478/2 ; műemléki védettsége: műemlék (az: 503), műemléki jelentőségű terület (az:
10657), műemléki környezet (az: 23878,23826), régészeti lelőhely (az: 27785,82303); Telekméret:
600 m2
Helyrajzi szám: 481 ; műemléki védettsége: műemléki jelentőségű terület (az:10657), műemléki
környezet (az: 23878,23826, 23828), régészeti lelőhely (az:27785, 82303) ; Telekméret: 3138 m2
A hasznos alapterület együttesen cca. 3270+1830=5100 m2), valamint az épületek környezetének
rendezésével (alapterület cca. 3500 m2).
Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként rögzíti, hogy Ajánlatevő rendelkezzen kockázatkezeléshez
alkalmazott modulszerű szoftverrel, mely alkalmas a beruházás időre, költségre és minőségre
történő megvalósításának, valamint a lehetséges változatok kiválasztásához szükséges döntések
előkészítésének támogatására.
Továbbá rendelkezzen legális (jogtiszta) projektmenedzseri szoftverrel, amely az alábbi funkcionális
követelményeknek megfelel:
- Projekttervezés
- Feladat ütemezése
- Erőforrások és források kezelése
- Gantt és hálós diagramok
- Bázistervek létrehozása
- Projekt követés
- Projektjelentés készítés
- Projektek aktualizálása
- Portfólió kezelés
- Projektellenőrzés
- Változáskezelés
Előlegre vonatkozó információ:
Nyertes Ajánlattevő a Szerződés megkötését követően legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül jogosult
a nettó Megbízási Díj 5%-ának (öt százalékának) megfelelő mértékben, de maximum 10.000.000
(tízmillió) forint összegben előleget igényelni az Ajánlatkérőnek elküldött előlegszámla, illetve
előlegbekérő dokumentum formájában. A Felek az előleg összegét a Megbízási Díj egyes részeibe
beszámítják. Az előleg visszafizetést Nyertes Ajánlattevő havonta egyenlő részletekben teljesíti
oly módon, hogy Nyertes Ajánlattevőnek havonta fizetendő Megbízási Díjat egyenlő részletekkel
csökkenteni kell mindaddig, amíg ilyen módon az előleg teljes mértékben beszámításra nem
kerül. Nyertes Ajánlattevő az előleg hiánytalan visszafizetéséig köteles biztosítani, hogy az Előleg
Visszafizetési Biztosíték rendelkezésre álljon és érvényesíthető maradjon.
Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk:
191/2009. (IX. 15.) KR ; 194/2009. (IX.15.) KR ; 312/2012. (XI. 8.) KR ; 1997. évi LXXVIII. törvény
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:
2019/02/12 (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)

Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet (2673/2019)
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: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62162294
Postai cím: Széchenyi út 27-29.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vácity József
Telefon: +36 36411444
E-mail: titkar@mfkh.hu
Fax: +36 36410816
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szemlencsék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000336532018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33731110-7

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szemlencsék beszerzése a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet részére.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 87796800 (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: Aszférikus optikai kialakítású műlencse beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

33731110-7

További tárgyak:
33122000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet I.sz.
telephelye, 3300 Eger, Markhot Ferenc út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofil akril alapanyagú, egytestű, összehajtható, aszférikus optikai kialakítású műlencse, 360°-ban éles
széllel. Beszerzendő mennyiség: 1440 db
Szakmai, műszaki követelmények:
- Egytestű, az optika és a haptika alapanyaga azonos
- Alapanyag Hidrofil akril
- Teljes átmérő Min. 12,0 mm
- Optikai átmérő Min. 6,0 mm
- Optika típusa Aszférikus, biconvex
- Optika éles szélű 360°-ban
- Optikai rész UV-szűrős
- Láb dőlése min. 8°
- 2 db zárt hurkú „C” jellegű haptika
- Törésmutató Magas (>1,46)
- Dioptria tartomány:
a -10,0 - +10,0 D tartományban 1,0 D lépésekben,
a +10,0 - +30,0 D tartományban 0,5 D lépésekben,
a +30,0 - +35,0 D tartományban 1,0 D lépésekben
- Injektor biztosítása minden lencséhez
Kihelyezendő OCT készülékkel szemben támasztott szakmai, műszaki követelmények:
- Képszerzési lehetőségek: OCT kép, infravörös SLO fundus fotó
- 3 D OCT kép megjelenítése
- A-scan sebessége: Min. 40.000 A-scan/sec
- Axiális felbontás OCT képnél: Optikai: max. 7 µm; digitális: max. 3,5 µm/pixel
- Oldalirányú felbontás OCT képnél:Max. 14 µm
- Szkennelési mélység: Min. 1,8 mm
- Dupla sugárnyalábos szemfenéki struktúra azonosítás a retinán tapasztalható elváltozások tökéletes
követhetősége érdekében

- SLD fényforrás által kibocsájtott sugárzás hullámhossza OCT képnél: 870 nm
- Infra lézer hullámhossza infravörös gerjesztéssel nyert fundus képeknél: 820 nm
- Képszerzéshez szükséges minimális pupillaátmérő: 2,5 mm
- Fundus képek előállítási módja: Konfokális pásztázó lézer technikával (cSLO)
- Kamera látószöge: 30°x30°
- Dönthető kamera fej
- Oldalirányú felbontás nagy sebességű üzemmódban: Max. 11 µm/pixel digitálisan
- Oldalirányú felbontás nagy felbontású üzemmódban: Max. 6 µm/pixel digitálisan
- Dupla fénysugaras 3D szemmozgás követés: Igen
- A készülék opcionálisan bővíthető legyen autofluoreszcenciás mérési funkcióval (RPE szerkezetének és
metabolizmusának non-invazív vizsgálata kék lézer autofluoreszcenciás mérésekkel)
- A készülék opcionálisan bővíthető legyen fluoreszcein angiográfiás (FLAG) és OCT angiográfiás funkcióval
- A készülék opcionálisan bővíthető legyen elülső szegmens mérési funkcióval
- Scan szélesség elülső szegmens méréseknél (opcionális) Min. 16 mm a csarnokzugok metszeten belüli
egyidejű megjelenítésére
- Érintőképernyős vezérlő panel
- Elektromos tápigény: 220-240 V, 50Hz
- Egyéb tartozékok: elektromos magasságállítású asztal, min. 24” TFT monitor, lézernyomtató, egér
- Adatfeldolgozási rendszer: Komputeres digitális képfeldolgozó egységgel
- Szoftver Beteg adatfeldolgozó szoftver, Képkezelő szoftver, Zoom (nagyítás-kicsinyítés), több felvétel
egyidejű megjelenítése, az OCT képeken távolság, az SLO fundus képeken terület és távolság mérés
funkcióval.
(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: Beültethető hajlékony lencse beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33122000-1

További tárgyak:
33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet I.sz.
telephelye, 3300 Eger, Markhot Ferenc út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hidrofil akril alapanyagú egytestű beültethető hajlékony műlencse. Beszerzendő mennyiség: 1440 db
Szakmai, műszaki követelmények:
- Teljes átmérő: 11.0 mm
- Opitika átmérője: 6.0 mm
- Optikai rész: UV szűrővel ellátott
- Optika típusa: 26% víztartalommal Monofokális bikonvex optika
- Optika vastagsága: 1,00-1,02 mm (20,0D)
- Haptika anyaga: Hydrophyl akril
- Haptika angulációja: 0 fok
- Éles perem: 360 fokban
- Haptika típusa: 4 db zárt hurkú haptika
- Refrakciós index: 1.46
- Dioptria tartomány: 0,0 D- +30.0 D; 0,5D emelkedéssel

- ACD 4,90-5,00 mm
- A-konstans 118,8
- Implantációs lehetőség: Egyszer használatos injektorral vagy csipesszel
- Incíziós méret: 2,2 mm – 2,4 mm
Kihelyezendő szemészeti phaco-vitrektóm készülékkel szemben támasztott szakmai, műszaki
követelmények:
- Legalább 18 colos kijelző
- legalább 1280x1024 pixeles felbontású érintőképernyő
- USB és Ethernet port
- Opció a mikroszkóp kamera képének megjelenítésére a készülék kijelzőjén
- Dual lineáris, co-lineáris, vezeték nélküli (Bluetooth) lábpedál
- Lábpedál fokozatmentesen állítható pedálellenállással
- Nagysebességű elülső és hátsó szegmens vitrektóm, min. 5000 vágás/perc
- Pneumatikus elülső szegmens vitrektóm
- Legalább 6 kristályos phaco kézidarab
- Ultrahang frekvencia maximálisan 29kHz
- Ultrahang pulzusok száma: 250 pulzus/sec
- Legrövidebb Burst ultrahang hossza, maximum 4 ms
- Continuous, Pulse, Fixed Burst, Single Burst, Multiple Burst működés
- Legalább 550 Hgmm-es vákuum
- 1,8 mm-en elvégezhető coaxiális phaco
- 1,8 mm-en elvégezhető biaxiális phaco
- Luer Lock-os irrigáció csatlakozás
- 2 db fényforrás (xenon és xenon-higanygőz izzó)
- 3 db motoros filter az egyik fényforráson
- (green, yellow, amber)
- Kombinált képernyő (anterior és posterior kombinált műtét azonos képernyőn lévő paraméterekkel)
(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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 179 - 404841
(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: Aszférikus optikai kialakítású műlencse 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:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62243960
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52905600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53265600
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: Beültethető hajlékony lencse 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:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Premed Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27831975
Postai cím: Rétköz Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: tender@premedpharma.hu
Telefon: +36 306066460
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23889710
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34560000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34531200
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:
Mindkét rész esetében az ajánlattevők adatai megegyeznek a nyertes ajánlattevők adataival.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)(12) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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)

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (2697/2019)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mariann
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mosonmagyaróvár D-i teherm., M1ap. Moson ph.átép
Hivatkozási szám: EKR000511162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. sz. főút és 86. sz. főút közötti szakasz megvalósításának
előkészítése, valamint az M1 autópálya Moson pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont
megvalósításának előkészítése (PST kód: A001.08)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 64800000 (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: Mosonmagyaróvár D-i teherm., M1ap. Moson ph.átép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71242000-6

További tárgyak:

71243000-3

Kiegészítő szójegyzék

71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mosonmagyaróvár déli tehermentesítő út 1. sz. főút és 86. sz. főút közötti, mintegy 2,8 km hosszúságú
útszakasz az 1. sz. vv. feletti, 39,23 m felszerkezet hosszúságú híddal, valamint az M1 autópálya Moson
pihenőhely átépítésével új autópálya csomópont (különszintű csomópont, 2x2 sávos autópálya felett)
megvalósításának előkészítése tárgyában a környezetvédelmi tervek, az engedélyezési tervek és a kiviteli
tervek elkészítése, illetve a jogszabályok által előírt, jogerős engedélyek megszerzése.
Ajánlatkérő jogerős útépítési engedéllyel rendelkezik a Déli tehermentesítő út egy szakaszára:
Mosonmagyaróvár, Kenyérgyári út és vasút feletti műtárgy – GY/UO/NS/A/176/2/2016., érvényességi idő:
2019. március 11. (Önkormányzat által megszerzett építési engedély)
A kiviteli tervek Ajánlatkérő általi megrendelésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyása
és a pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. Ennek maximális időtartama 12 hónap, a
szerződés hatálybalépésétől számított 7 hónapos időtartam lejártától számítva.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg.
Amennyiben jelen Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt
Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal –
Szerződő Felek miden további jogi aktusa nélkül – felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].
A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam az összes szerződéses feladat elkészítésének együttes
időtartamát jelentik, az nem tartalmazza azt a 12 hónapos időszakot, amely alatt Megrendelő a kiviteli terv
elkészítésére vonatkozó megrendeléssel élhet.

A környezetvédelmi dok., az eng. tervek elkészítésének, ill. az útépítési eng. megszerzésének határideje
a szerz. hat. lépésétől számított 7 hónap. A kiviteli tervek elkészítésének határideje azok megrendelésétől
számított 4 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. Műszaki szakmai alk. M.2. 2.1. szerinti alk. köv. ig.
bemutatott közúti tervező előírt 36 hónap gyakorlata feletti többlettapasztalata egész hónapban
megadva (max. 36 hó) 20
2 A felhívás III.1.3. Műszaki szakmai alk. M.2. 2.2. szerinti alk. köv. ig. bemutatott hídtervező előírt
36 hónap gyakorlata feletti többlettapasztalata egész hónapban megadva (max. 36 hó) 10
3 A felhívás III.1.3. Műszaki szakmai alk. M.2. 2.3. szerinti alk. köv. ig. bemutatott környezetvédelmi
tervező előírt 36 hónap gyakorlata feletti többlettapasztalata egész hónapban megadva (max. 36
hó) 20
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:
1. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.
2. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Indoka:
Az egyes megépítendő szakaszok egymással szoros korrelációban vannak, azok egymásba kapcsolódnak,
szerves egységet képeznek, az egyik feladatrész megtervezése hatással van az előtte és utána tervezendő
létesítmények kialakítására.
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 162 - 370498
(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: Mosonmagyaróvár D-i teherm., M1ap. Moson ph.átép
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:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96417306
Postai cím: Villám Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@roden.hu
Telefon: +36 18149700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18149703
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70032500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64800000
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: Nem ismert.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:

1. RODEN Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13., adószáma:
10624672-2-42)
2. TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat u.30., adószáma:
12602908-4-42)
3. UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13., adószáma:
10554885-2-43)
4. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37., adószáma:
13842217-2-41)
5. UVATERV ÚT-, Vasúttervező Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19., adószáma:
10867156-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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)

NIF Zrt. (2289/2019)
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: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrasturktúra fejlesztése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési keretmegállapodás „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” tárgyában.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71320000-7

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési keretmegállapodás „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” tárgyában lefolytatott
versenyújranyitási eljárás: "Tervezési szerződés kerékpárforgalmi létesítmények tervezésére a Tiszafüred Hortobágy-halastó közötti szakaszon"
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 59000000 (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 szerződés kerékpárforgalmi létesítmények tervezésére a Tiszafüred - Hortobágyhalastó közötti szakaszon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés Kerékpárforgalmi létesítmények tervezésére a Tiszafüred - Hortobágy-halastó közötti
szakaszon.
A kerékpárút a Tiszafüred Igari úti csomóponttól indul és a 33. sz. főút északi oldalán halad a 3315. j.
útig (egyeki kiágazás), majd a Hortobágyi Nemzeti Park területén halad tovább a Hortobágy-halastóig.
Megközelítőleg 23,6 km hosszon KHT és 29,5 km hosszon engedélyezési terv készítése és építési engedély
megszerzése.
Megközelítőleg 23,6 km hosszon KHT dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés (Natura 2000, VKI,
klímakockázati, örökségvédelmi mellékletekkel).
Megközelítőleg 29,5 km hosszon önálló kerékpárforgalmi létesítmények engedélyezési tervének készítése
és építési engedély megszerzése az e-ÚT 03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése Útügyi
Műszaki Előírás alapján.
(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 teljesítésbe bevonni kívánt projektvezető szakember 5 évet meghaladó
tervezési tapasztalatának időtartama (hónap) 50
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
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x 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: 2016 /S 158 - 286207
(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 SZERZŐDÉS KERÉKPÁRFORGALMI
LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSÉRE A TISZAFÜRED - HORTOBÁGY-HALASTÓ KÖZÖTTI SZAKASZON
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:
2019/01/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
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: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115

Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
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: 61931250
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59000000
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 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát: az eljárás
eredményes volt
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét): Közös Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti
Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13., adószám: 10554885-2-43 )
Közös Ajánlattevő neve: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.,
adószám: 11861689-2-41)
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban:
1. Közös Ajánlattevő: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.),
adószám:13842217-2-44
UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.), adószám:
12108129-2-43
Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.), adószám:
13260534-2-43
TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.), adószám:12602908-2-42
2. Kétkeréken Konzorcium:
vezető tagja: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft. (1031 Bp., Nimród u. 7.) adószám: 11901486-2-41,

tagja: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. (1034 Bp., Szomolnok u. 14.)adószám:
10466267-2-41,
tagja: TANDEM Mérnökiroda Kft.(1033 Bp, Polgár u. 12. I. em. 7.)adószám: 12479124-2-41,
tagja: Közlekedés Kft. (1052 Bp., Bécsi u. 5. V. em. 4-5.) adószám:10336706241,
3. PEDÁL Konzorcium:UTIBER közúti Beruházó Kft. (1115 Bp., Csóka u. 7-13.), adószám:
10554885-2-43
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Bp., Váci út 76. 3. em.), adószám: 11861689-2-41.
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a
szempontok megnevezését: nincs ilyen szempont
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:
2019/02/12 (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)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (2754/2019)
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36-72- 511-436
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72/212-049
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003 - „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében
üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003 - „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében üzemcsarnok
építés a Pécsi Déli Ipari Parkban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 998242136 (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: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003 - „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében
üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45262500-6

További tárgyak:

45350000-5
45310000-3
45233200-1
45223300-9
45261400-8
45261410-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Tüskésréti út 13. 40735/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen beruházási terület az M60 autópályától délre az 58. sz. főúttól nyugati irányban
kerül kialakításra tervezés során. Az Időjós út az 58. sz. főútról indul Kökény irányába,új 6,50 m széles
aszfaltút,új csapadékvíz
elvezető árokkal kétoldalt, útpadkával.
A terület „zöldmezős” beruházás,mely jelen esetben azt jelenti,hogy az építési telket ellátó közművek,út és
térvilágítások,
útcsatlakozások a tervezett épülettel egy időben kerülnek kiépítésre, azzal, hogy a használatbavétel idejére
teljes körű
közműellátottság biztosítva lesz.A 01455/89 sz. telek,mely szomszédos nyugati oldali terület, közúti
közlekedés elől el nem zárt
magánút funkcióval rendelkezik.
Tervezett létesítmény bemutatás a:
A beruházással érintett 2,5 Ha terü leten 4.500 m2-es egyszintes ipari csarnok kerül kialakításra,egy 800m2es magas raktár és
ahhoz kapcsolódó expediáló raktárterület, két kamion dokkolóval. A szociális blokk és az iroda kétszintes,
mint egy 770m2
hasznos alapterülettel. A területen elhelyezésre kerül a 1000 kW teljesítményű trafóház, parkolók
akadálymentes parkolóval. Az

épületeket belső aszfalt utakkal lehet elérni a magánút felől, valamint a főút felől. Kialakításra kerül egy
600m3-es felszíni
tűzoltásra szolgáló víztároló és egyben egy záportároló, mivel a tervezett átm. 600 mm-es csapadék
csatornában csak csillapított
mennyiségű csapadékvíz kerülhet bevezetésre.
Összes nettó hasznos alapterület:4710,36 m2
A nyertes AT feladata továbbá:
-köteles a munkavégzést úgy ö sszehangolni,hogy az,az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra veszélyt
ne
jele ntsen
-a munka végzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni,figyelemmel a
191/2009.(IX. 15.)Korm.
rend.ben foglaltakra is
-a szerződéskötést köv etően állapotfelmérést köteles végezni,melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell
alátámasztani
-a munkaterület szükséges őrzése
-valamennyi ideiglenes építési víze llátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges
mérhető kiépítések
elkészítése;a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes At-t terheli
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
-üzempróbák lefolytatása
-minden igazgatási,techni kai vagy egyéb feladat ellátása,amely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a
tervekben
meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja
-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabál ynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása
-minden olyan dokumentum elkészítése,amely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséh ez/
használathoz
szükséges
-az átadás - átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását
köteles átadni
-átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges
dokumentáció elkészíté se és
átadása a Megrendelőnek,a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban
-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a
Megrendelői
követelményekben foglaltak szerinti elszállítása,illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy
újrahasznos ítása -a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés
megkezdése előtti állapotnak
megfelelő helyreállítása
-a környezetben,környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási
kötelezettségek
ellátása
-A nyert es AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és
átadása az
AKnek,valamint díjak befizetése,amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás
megindításához,a Létesítmény
üzemeltetéséhez,biztonságos működtetéséhez szükséges
-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továb biakban KR) 46§(3)-(6)bek szerint.
A feladatok részletes leírását a KD,valamint a KD-ban teljes terjedelemben közzétett AF tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3. pont M.2.1 pontjában előírt szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt
szakmai tapaszta latot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke hónapban(min.0 ,max
36 hónap 20
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-16PC1-2017-00003
II.2.14) További információ:
Minőségi kritérium(MK) 2.értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az
ajánlatban csatolandó a szakember szakmai önéletrajza a KD szerint.
Értékelés során adható pontszám:0-10 pont.
Értékelés módszere résszempontonként:
Ár:fordított arányosítás
MK 1.:arányosítás(legke dvezőtlenebb szint 36hónap,legkedvezőbb szint 60hónap)
MK 2.:egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36hónap)
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 073 - 161095
(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: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003 - „Ipari parkok, ipart
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:

2019/02/01 (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:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Géplak Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Köves-földi út 33.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7631
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: 720000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 998242136
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:
építményvillamossági területen
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:Géplak Kft., 7631 Pécs, Köves-földi u.33., AKTÍV KFt.,6344
Hajós, Kossuth u.21., 10459340-2-03, B Build Kft. 1172 Budapest, Cinkotai u.49. 23727164-2-42,
Kőház Zrt. 7624 Pécs, Nagy Jenő u.12. 11562380-2-02, ZÁÉV Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Millennium
köz 1. 107388858-2-20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §
rendelkezései alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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)

Szegedi Tudományegyetem (2651/2019)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62546481
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62546481
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.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 költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZTE ZMK tervezése és tervezői művezetése
Hivatkozási szám: EKR000482172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71320000-7

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
SZTE Zeneművészeti Kar tervezése és tervezői művezetése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 79300000 (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: SZTE Zeneművészeti Kar tervezése és tervezői művez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

További tárgyak:

71323100-9

Kiegészítő szójegyzék

71333000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81 sz. épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81 sz. épület (Hrsz 3435) felújítására készült tanulmányterv aktualizálása
a megváltozott igények alapján, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése árazott és árazatlan
költségvetéssel.
A tervezési munkának nem tárgya a telek 100%-os beépítéséhez szükséges SZÉSZ módosítás
elkészítése, azt az ajánlatadás során adottnak kell tekinteni. A tervezett mű megközelítőleg 6 000 m2,
a korábban készített tanulmánytervet az aktuális igényekhez illeszkedően kell módosítani. Az épület
a Kar összes igényelt oktatói és kiszolgáló helyiségét tartalmazza. Hangszerenkénti gyakorlótermek,
oktatói, vezetői irodák, tervezetten 420 fő befogadására képes hangversenyterem, valamint minden
egyéb kiszolgáló helyiség elhelyezése a feladat, és mindehhez az összes érintett szakágra kiterjedő
tervfázisokat kell elkészíteni (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv árazott és árazatlan
költségvetéssel). A szükséges szakhatósági és hatósági egyeztetések, esetleges tervtanácsi feladatrészek,
az engedélyeztetésben történő tervezői közreműködés a feladat része. A tervezési munkán kívül a megbízás
tervezői művezetésre is vonatkozik.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi. A
tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó
munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra, melynek
idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele. Tervezett mérnöknap:
maximum 100
(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 M/1.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje felett bemutatott szakmai
többlettapasztalata (hónap) 15
2 2. Az M/1.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
minimálisan előírt gyakorlati ideje felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (hónap) 15

3 3. Az M/1.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
minimálisan előírt gyakorlati ideje felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (hónap) 10
4 4. Az M/1.4. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember
minimálisan előírt gyakorlati ideje felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (hónap) 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:
1. A felhívás VI.3) pontja szerint.
2. Az értékelési szempontok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek bemutatásra.
3. A II.2.6) pont kitöltése a Hivatalos Lapban történő feladás miatt szükséges.
4. A beszerzés jellege, egysége nem teszi lehetővé a részekre bontást. Részajánlattétel biztosítása
ellentétes lenne a gazdasági és műszaki ésszerűséggel.
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 153 - 351117
(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: SZTE Zeneművészeti Kar tervezése és tervezői művez
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:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (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
Hivatalos név: Ekho Építész Műterem Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13921811
Postai cím: Zólyomi Út 18/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: ekho@t-online.hu
Telefon: +36 702835321
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: 153333335
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79300000
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: Tartószerkezetek,
épületvillamosság, épületgépészet, belsőépítészet, akusztikai, kert, akadálymentesítési, felvonó és
közmű
tervek készítése, tűzvédelmi, talajmechanikai, geodéziai szakértői anyag, költségvetés készítése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő Ekho Építész Műterem Kft. Adószám: 12938263-2-43.
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Ekho Építész Műterem Kft., 1118 Budapest, Zólyomi Út 18/b. 12938263-2-43
DUNA-TISZA INGATLANFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, 6726 Szeged, Alsó-Kikötő
Sor 12826708-2-06
8/C.
GÉPÉPVILL Korlátolt Felelősségű Társaság, 1064 Budapest, Podmaniczky Utca 57. II/14.
25448009-2-42

Gutowski Építész Korlátolt Felelősségű Társaság, 2071 Páty, Kossuth Lajos Utca 113.
23302406-2-13
Fontos mérnök stúdió Kft., 6726 Szeged, Sas Utca 6. 4a. 24214953-2-06
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, 1137 Budapest, Szegedi Út 37-39. 14541744-2-41
Építész Kaláka Kft., 1039 Budapest, Puszta Köz 3. tt 6. 10952410-2-41
Hajós Építész Iroda Kft. 6726 Szeged Töltés Utca 30/b 12882492-2-06
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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)

Szegedi Tudományegyetem (2734/2019)
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: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.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 költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komplett Hibrid műtő kialakítása és szállítása
Hivatkozási szám: FT-1180/SZTE/2018 - 20/T/2018/SZTE
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

33100000-1

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Neurológiai beavatkozások elvégzésére alkalmas hibrid rendszerű műtőegyüttes kialakítása és valamennyi a
közbeszerzési eljárás műszaki specifikációjában meghatározott eszközzel történő felszerelése, majd bérleti
viszony keretei között Ajánlatkérő részére történő bérbeadása a rendeltetésszerű használathoz szükséges
karbantartási, javítási és szerviz szolgáltatások biztosításával.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2815440000 (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: Komplett hibrid műtő kialakítása és szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szent-György Albert Klinikai Központ 410 Ágyas Klinikai
Tömb D és E épületrész 5.emelet 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzésre a Kbt. 85. § (2) bek. a) pontja alapján kétszakaszos, részvételi felhívással induló tárgyalásos
eljárás keretében kerül sor, figyelemmel arra, hogy az Ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a
piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül. Az
ajánlatkérő beszerzési igénye egészségügyi intézményekben ezidáig nem alkalmazott bérleti-finanszírozási
konstrukciókeretei között valósulna meg, melyhez jelentős értékű tervezési-kivitelezési tevékenység is
kapcsolódik, így a piaci szereplőkkel indokolt a szerződéses paraméterek tárgyalásos eljárásban történő
egyeztetése.
A beszerzés tárgya neurológiai beavatkozások elvégzésére alkalmas hibrid rendszerű műtőegyüttes
kialakítása és valamennyi, a közbeszerzési dokumentáció műszaki specifikációjában meghatározott
beépített készülékkel(23 db) és orvosi eszközzel (25 db) történő felszerelése, majd bérleti viszony
keretei között Ajánlatkérő részére történő bérbeadása a rendeltetésszerű használathoz szükséges
karbantartási, javítási és szerviz szolgáltatásokra teljes bérleti időtartamra történő biztosításával egybekötve.
Ajánlatkérő a kiviteli terv szabad felhasználására tart igényt. Ajánlatkérő biztosítja a műtő együttes
működtetéséhez szükséges helyiségeket (beleértve a közüzemi szolgáltatásokat is), míg nyertes Ajánlattevő
feladata a műtők és kiszolgáló egységek jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása, a műtő együttes
működéséhez szükséges tárgyi eszközök biztosítása,beleértve a rendeltetésszerű működtetéshez
szükséges karbantartási, javítási és szerviz szolgáltatásokat is.
A nyertes Ajánlattevő által vállalt tevékenység különösen:
O a műtőegyüttes építészeti kiviteli tervdokumentációjának elkészíttetése az Ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott építészeti tervdokumentáció alapján, az általa biztosított eszközök telepítéséhez szükséges
kórház-technológiai elvárásoknak megfelelően, valamint a műtő együttesépítészeti kialakítása az Ajánlatkérő
általbiztosított épületben;
O a műtő együttes eszközeinek bérleti viszony keretei között történő rendelkezésre bocsátása 120 hónap
időtartamra.

O a műtőegyüttes eszközeihez teljes időtartamra karbantartási, javítási és szerviz szolgáltatás biztosítása
olymódon, hogy a műtőegyüttes teljes berendezése és felszerelése a rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban folyamatosan rendelkezésre álljon.
O Részvételre Jelentkező kötelezettsége egy minimum 168 órás terheletlen próbaüzem lebonyolítása.
Ehhez a kapcsolódó közműszolgáltatásokat az Ajánlatkérő biztosítja, ill. ezek díja Ajánlatkérőt terheli, az
egyébköltségek a Szolgáltatót terhelik.
O Részvételre Jelentkező a szállított eszközök berendezések működésére 95 %-os rendelkezésre állást
garantál, a maximális havi üzemkiesés <5 % lehet. A számítási képletet a részvételi dokumentáció
tartalmazza.
A részletes építészeti tervdokumentációt és műszaki leírást a részvételi dokumentáció tartalmazza.
Kizárólag komplett, a teljes műszaki tartalom biztosítását magában foglaló részvételi jelentkezés nyújtható
be.A közbeszerzés tárgyának és ezáltal az elvégzendő feladat és pénzügyi konstrukció összetettsége
indokolja a teljes körű komplett vállalás előírását. A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka, hogy
a különböző hibridműtő technológia különböző kivitelezési technológiával bír, így a beszerzési tárgyhoz
kapcsolódó kivitelezési folyamat a beszerzett árutól elválaszthatatlan.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x 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 074 - 164023
(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-1180/SZTE/2018 - 20/T/2018/SZTE Rész száma: 1 Elnevezés: Komplett Hibrid műtő
kialakítása és szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (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: Mediszer Kft. (közös ajánlattevő, konzorcium vezető)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 267.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: info@mediszer.hu
Telefon: +36 14530615
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14530615
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Merkantil Bérlet Kft. (közös ajánlattevő, konzorciumi tag)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics Mihály u. 9.
Város: Csomád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2161
Ország: HU
E-mail: kokai.judit@mail.merkantil.hu
Telefon: +36 12686853
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14297771
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: 2815440000
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: Mediszer Kft. Szakipari munkák elvégzése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: b) A nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):
Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.) - (közös ajánlattevő, konzorcium vezető), adószáma:
10321056-2-41
Merkantil Bérlet Kft. (2161 Csomád, Táncsics Mihály u. 9.) - (közös ajánlattevő, konzorciumi tag),
adószám: 10552560-4-13
c) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban:
Mediszer Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.) - (közös ajánlattevő, konzorcium vezető), adószáma:
10321056-2-41
Merkantil Bérlet Kft. (2161 Csomád, Táncsics Mihály u. 9.) - (közös ajánlattevő, konzorciumi tag),
adószám: 10552560-4-13
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 u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/02/12 (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)

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2467/2019)
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: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési
munkáinak elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 25970000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési
munkáinak elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45212300-9
45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése a
közbeszerzésidokumentumokban részletezettek szerint.
Építési övezet: ("C-D" építési hely).
Beépítési mód: szabadon álló.
Telek területe: 962 303 m².
Tervezett épületmagasság: 22 m.
Beépítettség: 11 314,10 m².
Összes szintterület: 31 727,71 m².
Terepszint alatti (pinceszinti) nettó alapterület: 16 911,38 m².
Földszinti nettó alapterület: 5 925,63 m².
Az egyes terek az alábbi szempont mentén rendeződtek térbe a tervezett épületben: „zajos” és
„csendes”funkciók, valamint térszín alatt és térszín felett telepíthető terek.
A „zajos” funkciók a nagy forgalmú, turisztikai és a múzeum életével nem szorosan összekapcsolódó
tartalmak,valamint az egyedi kezelést igénylő nagy létszámú gyereket, fiatalt befogadó funkciók:
- 226 fő befogadására alkalmas rendezvény/konferenciaterem,
- gyerekmúzeum,
- múzeumpedagógia,
- látogatóközpont,
- foodcourt.
A „csendes” funkciók alapvetően a múzeum belső és tudományos-szakmai működésével függenek össze:
- könyvtár,
- üzemeltetési irodák,
- műtárgykezelés.
A pinceszinten, az épület szívében kap helyet a múzeumi előcsarnok, ahonnan a 2997 m² állandó és 2266
m²időszaki kiállítótér megközelíthető. A Dózsa György út oldalán húzódik a térszín alatti megközelítés,

a rakodókés parkolók egybefüggő, fűtetlen tere. Itt kapnak helyet az energia és hőellátás terei, amelyek
mindkét oldaltegyformán ki kell szolgálják.
A munkagödör térelhatárolás és földmunka feladatai a generálkivitelezési munkák megkezdése
előttelkészülnek, az építési helyszínen jelenleg található közművek kiváltási munkái szintén előzetesen
elkészülnek,így ezek nem részei ennek a munkának.
Az épület alatt - a résfalak között - cölöpökkel gyámolított alaplemez készül. A felmenő tartószerkezet
monolitvasbeton, egészen a zárófödémig. Ez cca. 25 ezer m3 vasbeton szerkezet.
Az íves tető részben - elsősorban középen - kőburkolatokkal fedett, részben zöld tető a kertészeti
terveknekmegfelelően. A szigetelt felület cca. 22 000 m². A burkolat aránya nagyjából 1/3.
Az épület bordás függönyfal homlokzattal rendelkezik a födémek közötti szakaszokon. Ez cca. 5 100
m².Az üvegfal előtt részben egy alumínium rácsszerkezetű installáció készül, ami meghatározza a
homlokzatkarakterét. Ennek a háttérszerkezete acélból készül, a vasbeton szerkezetekhez rögzítve azt.
A belső falak kis mértékben vasbetonból, jelentősebb mértékben gipszkartonból készülnek.
Mindemellettjelentős mennyiségű üveg szerkezetű válaszfal is található, jellemzően a közönségforgalmi
területeken. Ennekmértéke cca. 3 600 m².
A közönségforgalmi területek burkolata jellemzően kőlap (cca. 7 400 m²), a múzeumi területeken
álpadlóraszerelt gumi burkolat található (cca. 7 900 m²). Egyes helyiségek kerámiával, szőnyegpadlóval
(irodák), fávalburkoltak, míg az alárendeltebb helyiségekben műgyanta található.
Az épületben jelentős légtechnikai rendszer lesz installálva. Jellemzően a hűtés és a fűtés is ezen
keresztülműködik.A teljes épületben sprinkler rendszert kell telepíteni. A sprinkler védelem kiterjed az épület
minden szintjére. Azépületszerkezetek nem éghető anyagúak és éghető burkolattal sincsenek ellátva.
Az erős áramú rendszereken belül figyelmet érdemel a múzeum világítása, mely bár alapvetően
moduláriselemeket használ, mégis egyedinek tekinthető.
A teremakusztikai méretezés célja a helyiségek funkcióját segítő és a zajhatásokat csillapító
teremakusztikaihangolás. A teremakusztikai méretezés alap-paramétere a lecsengési idő. A lecsengési idő
értelmezése:vonatkozó szabvány (MSZ EN ISO 3382-1) szerint potenciális hallgatási pozíciókban térben
vett átlag, 500Hz...1 kHz tartományban átlagolt közepes lecsengési idő T20,m.
Az épület a BREEAM Excellent minősítést célozza meg.
Generálkivitelezési munkák keretén belül a talajszondák telepítése és bekötése, illetve az ELMŰ
hálózatfejlesztése is része a feladatnak:
A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.A részletes feladatok a
műszakiban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki ütemterv megalapozottsága 15
2 Kivitelezés térbeli organizációjának minősége 15
3 Fenntarthatóság, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottsága 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x 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 075 - 166170
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Új Néprajzi Múzeum és
Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzésére
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:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1149
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: 25970000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
• ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., Adószám: 10738885-2-20) - Magyar
Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28., Adószám: 10759358-2-44) közös ajánlattevő
• Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53., Adószám: 14776355-2-44)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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:
2019/02/12 (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)

ELMÜ Hálózati Kft (2669/2019)
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: ELMÜ Hálózati Kft
Nemzeti azonosítószám: AK15890
Postai cím: Váci út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darida Éva, Lugosi Szilveszter
Telefon: +36 12382228
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elmu.hu
Hivatalos név: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16575
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter, Darida Éva
Telefon: +36 12382228
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elmu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KÖF/KIF elosztó-hálózati transzformátorok beszerzése
Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31174000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KÖF/KIF elosztó-hálózati transzformátorok beszerzése az alábbi részajánlattételi lehetőségekkel:
1. rész: Transzformátorok 250 kVA; 400 kVA; 630 kVA; 1000 kVA; 1600 kVA; 11 kV
2. rész: Transzformátorok 50 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 22 kV
3. rész: Transzformátorok 400 kVA; 630 kVA; 1000 kVA; 1600 kVA; 22 kV
4. rész: Transzformátorok Önvédő (TPC) 50 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 22 kV
5. rész: Transzformátorok 50 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 630 kVA ; 35/22 kV
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 20348733 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - 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: KÖF/KIF elosztó-hálózati transzformátorok beszerzése, 1. rész: Transzformátorok 250 kVA; 400
kVA; 630 kVA; 1000 kVA; 1600 kVA; 11 kV
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU31 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47.
3527 Miskolc, József Attila u. 65.
3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KÖF/KIF elosztó-hálózati transzformátorok beszerzése, 1. rész: Transzformátorok 250 kVA; 400 kVA; 630
kVA; 1000 kVA; 1600 kVA; 11 kV.
Az ELMŰ Hálózati Kft. részére:
33 db TRAFÓ 250/11 KV
200 db TRAFÓ 400/11 KV
334 db TRAFÓ 630/11 KV
167 db TRAFÓ 1000/11 KV
33 db TRAFÓ 1600/11 KV.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére:
8 db TRAFÓ 250/11 KV
134 db TRAFÓ 400/11 KV
84 db TRAFÓ 630/11 KV
33 db TRAFÓ 1000/11 KV.
A fenti mennyiségek tervezett mennyiségek.
Keretösszeg: 8 576 110 € + 30% opció.

A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel fenti termékcsoportok részletes ismertetése a részvételi
dokumentumokban található.
A szerződés típusa árubeszerzés/adásvétel.
A megadott mennyiségi adatok a jelenlegi igényeknek megfelelően 5 (öt) évre kalkulált, kizárólag tájékoztató
jellegű információk, melyek megadására a tervezhetőség és az ajánlatok összehasonlíthatóságának
biztosítása érdekében került sor.
A tényleges megrendelés a megadott termékekre vonatkozóan az Ajánlatkérőnél felmerülő aktuális
igények figyelembevételével történik. Megrendeléskor biztosított az átjárhatóság a termékek mennyisége
tekintetében, a keretmegállapodás keretösszegének mértékéig.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes
összeg.
(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: Ajánlatkérő a II.2.4 pont szerinti keretösszegtől +30%-os mértékéig opciós
lehívással jogosult élni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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: Transzformátorok 50 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 22 kV
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31, HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47.
3527 Miskolc, József Attila u. 65.
3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KÖF/KIF elosztó-hálózati transzformátorok beszerzése, 2. rész: Transzformátorok 50 kVA; 100 kVA; 160
kVA; 250 kVA; 22 kV.
Az ELMŰ Hálózati Kft. részére:
8 db TRAFÓ 50/22 KV
8 db TRAFÓ 100/22 KV
50 db TRAFÓ 160/22 KV
217 db TRAFÓ 250/22 KV.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére:
17 db TRAFÓ 50/22 KV
33 db TRAFÓ 100/22 KV
134 db TRAFÓ 160/22 KV
217 db TRAFÓ 250/22 KV.
A fenti mennyiségek tervezett mennyiségek.
Keretösszeg: 2 940 320 € + 30% opció.
A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel fenti termékcsoportok részletes ismertetése a részvételi
dokumentumokban található.
A szerződés típusa árubeszerzés/adásvétel.
A megadott mennyiségi adatok a jelenlegi igényeknek megfelelően 5 (öt) évre kalkulált, kizárólag tájékoztató
jellegű információk, melyek megadására a tervezhetőség és az ajánlatok összehasonlíthatóságának
biztosítása érdekében került sor.
A tényleges megrendelés a megadott termékekre vonatkozóan az Ajánlatkérőnél felmerülő aktuális
igények figyelembevételével történik. Megrendeléskor biztosított az átjárhatóság a termékek mennyisége
tekintetében, a keretmegállapodás keretösszegének mértékéig.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes
összeg.
(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: Ajánlatkérő a II.2.4 pont szerinti keretösszegtől +30%-os mértékéig opciós
lehívással jogosult élni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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: Transzformátorok 400 kVA; 630 kVA; 1000 kVA; 1600 kVA; 22 kV
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU31 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47.
3527 Miskolc, József Attila u. 65.
3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KÖF/KIF elosztó-hálózati transzformátorok beszerzése, 3. rész: Transzformátorok 400 kVA; 630 kVA; 1000
kVA; 1600 kVA; 22 kV
Az ELMŰ Hálózati Kft. részére:
267 db TRAFÓ 400/22 KV
167 db TRAFÓ 630/22 KV
42 db TRAFÓ 1000/22 KV
3 db TRAFÓ 1600/22 KV.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére:
159 db TRAFÓ 400/22 KV
117 db TRAFÓ 630/22 KV
25 db TRAFÓ 1000/22 KV
3 db TRAFÓ 1600/22 KV.
A fenti mennyiségek tervezett mennyiségek.
Keretösszeg: 5 986 025 € + 30% opció.
A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel fenti termékcsoportok részletes ismertetése a részvételi
dokumentumokban található.
A szerződés típusa árubeszerzés/adásvétel.
A megadott mennyiségi adatok a jelenlegi igényeknek megfelelően 5 (öt) évre kalkulált, kizárólag tájékoztató
jellegű információk, melyek megadására a tervezhetőség és az ajánlatok összehasonlíthatóságának
biztosítása érdekében került sor.
A tényleges megrendelés a megadott termékekre vonatkozóan az Ajánlatkérőnél felmerülő aktuális igények
figyelembevételével történik. Megrendeléskor biztosított az átjárhatóság termékek mennyisége tekintetében,
a keretmegállapodás keretösszegének mértékéig.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes
összeg.
(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: Ajánlatkérő a II.2.4 pont szerinti keretösszegtől +30%-os mértékéig opciós
lehívással jogosult élni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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: Transzformátorok Önvédő (TPC) 50 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 22 kV
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31, HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47.
3527 Miskolc, József Attila u. 65.
3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KÖF/KIF elosztó-hálózati transzformátorok beszerzése, 4. rész: Transzformátorok Önvédő (TPC) 50 kVA;
100 kVA; 160 kVA; 22 kV
Az ELMŰ Hálózati Kft. részére:
67 db TRAFÓ 50/22 KV ÖNVÉDŐ TPC-BELSŐ BIZTOSÍTÓS
67 db TRAFÓ 100/22 KV ÖNVÉDŐ TPC-BELSŐ BIZTOSÍTÓS
67 db TRAFÓ 160/22 KV ÖNVÉDŐ TPC-BELSŐ BIZTOSÍTÓS.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére:
167 db TRAFÓ 50/22 KV ÖNVÉDŐ TPC-BELSŐ BIZTOSÍTÓS
200 db TRAFÓ 100/22 KV ÖNVÉDŐ TPC-BELSŐ BIZTOSÍTÓS
134 db TRAFÓ 160/22 KV ÖNVÉDŐ TPC-BELSŐ BIZTOSÍTÓS.
A fenti mennyiségek tervezett mennyiségek.
Keretösszeg: 2 778 646 € + 30% opció.
A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel fenti termékcsoportok részletes ismertetése a részvételi
dokumentumokban található.
A szerződés típusa árubeszerzés/adásvétel.
A megadott mennyiségi adatok a jelenlegi igényeknek megfelelően 5 (öt) évre kalkulált, kizárólag tájékoztató
jellegű információk, melyek megadására a tervezhetőség és az ajánlatok összehasonlíthatóságának
biztosítása érdekében került sor.
A tényleges megrendelés a megadott termékekre vonatkozóan az Ajánlatkérőnél felmerülő aktuális igények
figyelembevételével történik. Megrendeléskor biztosított az átjárhatóság termékek mennyisége tekintetében,
a keretmegállapodás keretösszegének mértékéig.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes
összeg.
(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: Ajánlatkérő a II.2.4 pont szerinti keretösszegtől +30%-os mértékéig opciós
lehívással jogosult élni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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: Transzformátorok 50 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 630 kVA ; 35/22 kV.
Rész száma: 5

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31174000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU31 A teljesítés fő helyszíne: 3527 Miskolc, József Attila u. 65.
3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KÖF/KIF elosztó-hálózati transzformátorok beszerzése, 5. rész: Transzformátorok 50 kVA; 100 kVA; 160
kVA; 250 kVA; 630 kVA ; 35/22 kV.
Az ELMŰ Hálózati Kft. részére:
2 db TRAFÓ 50/35/22 KV
2 db TRAFÓ 100/35/22 KV
2 db TRAFÓ 160/35/ 22 KV
2 db TRAFÓ 250/35/ 22 KV
2 db TRAFÓ 400/35/ 22 KV
2 db TRAFÓ 630/35/ 22 KV.
A fenti mennyiségek tervezett mennyiségek.
Keretösszeg: 67 632 € + 30% opció.
A hirdetmény karakterkorlátjára tekintettel fenti termékcsoportok részletes ismertetése a részvételi
dokumentumokban található.
A szerződés típusa árubeszerzés/adásvétel.
A megadott mennyiségi adatok a jelenlegi igényeknek megfelelően 5 (öt) évre kalkulált, kizárólag tájékoztató
jellegű információk, melyek megadására a tervezhetőség és az ajánlatok összehasonlíthatóságának
biztosítása érdekében került sor.
A tényleges megrendelés a megadott termékekre vonatkozóan az Ajánlatkérőnél felmerülő aktuális igények
figyelembevételével történik. Megrendeléskor biztosított az átjárhatóság termékek mennyisége tekintetében,
a keretmegállapodás keretösszegének mértékéig.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt nem kerül lehívásra a teljes
összeg.
(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: Ajánlatkérő a II.2.4 pont szerinti keretösszegtől +30%-os mértékéig opciós
lehívással jogosult élni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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: 2018 /S 060 - 133413
(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: 5 Rész száma: 1 Elnevezés: Transzformátorok 250 kVA; 400 kVA; 630 kVA; 1000 kVA;
1600 kVA; 11 kV
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:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos u. 19-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: gabor.suhajda@hu.abb.com
Telefon: +3614432122
Internetcím(ek): (URL) https://new.abb.com/
Fax: +3614432122
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: LEMI TRAFO JSC.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1 Vladaisko Vastaine Str.
Város: Pernik
NUTS-kód: BG3
Postai irányítószám: 2304
Ország: BG
E-mail: i.chakarova@lemi-trafo.com
Telefon: +38576670871

Internetcím(ek): (URL) www.lemi-trafo.com/en/home/
Fax: +38576670871
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: KONCAR Distributivni i specijalni transformatori d.d.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Josipa Makrovica 8.
Város: Zagreb
NUTS-kód: HR0
Postai irányítószám: 10090
Ország: HR
E-mail: alan.dresaj@koncar-dst.hr
Telefon: +38513713845
Internetcím(ek): (URL) http://www.koncar.hr/en/
Fax: +38513713845
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: gyorgy.berenyi@siemens.com
Telefon: +3614711100
Internetcím(ek): (URL) www.siemens.hu/trafo
Fax: +3614711100
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZIGMAVILL Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorkert u. 6/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail: szigmavill@t-online.hu
Telefon: +3612008344
Internetcím(ek): (URL) http://www.szigmavill.hu/
Fax: +3612008344
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11 148 943
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 576 110
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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:
5
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 2 Elnevezés: Transzformátorok 50 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 22
kV
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:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos u. 19-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: gabor.suhajda@hu.abb.com
Telefon: +3614432122
Internetcím(ek): (URL) https://new.abb.com/
Fax: +3614432122
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: LEMI TRAFO JSC.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1 Vladaisko Vastaine Str.
Város: Pernik
NUTS-kód: BG3
Postai irányítószám: 2304
Ország: BG
E-mail: i.chakarova@lemi-trafo.com
Telefon: +38576670871
Internetcím(ek): (URL) www.lemi-trafo.com/en/home/
Fax: +38576670871

A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: KONCAR Distributivni i specijalni transformatori d.d.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Josipa Makrovica 8.
Város: Zagreb
NUTS-kód: HR0
Postai irányítószám: 10090
Ország:
E-mail: alan.dresaj@koncar-dst.hr
Telefon: +38513713845
Internetcím(ek): (URL) http://www.koncar.hr/en/
Fax: +38513713845
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: gyorgy.berenyi@siemens.com
Telefon: +3614711100
Internetcím(ek): (URL) www.siemens.hu/trafo
Fax: +3614711100
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZIGMAVILL Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorkert u. 6/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail: szigmavill@t-online.hu
Telefon: +3612008344
Internetcím(ek): (URL) http://www.szigmavill.hu/
Fax: +3612008344
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 822 416
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 940 320
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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:
5
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 3 Elnevezés: Transzformátorok 400 kVA; 630 kVA; 1000 kVA; 1600 kVA;
22 kV
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:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos u. 19-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: gabor.suhajda@hu.abb.com
Telefon: +3614432122
Internetcím(ek): (URL) https://new.abb.com/
Fax: +3614432122
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: LEMI TRAFO JSC.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1 Vladaisko Vastaine Str.
Város: Pernik
NUTS-kód: BG3
Postai irányítószám: 2304
Ország: HU
E-mail: i.chakarova@lemi-trafo.com
Telefon: +38576670871
Internetcím(ek): (URL) www.lemi-trafo.com/en/home/
Fax: +38576670871
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: KONCAR Distributivni i specijalni transformatori d.d.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Josipa Makrovica 8.
Város: Zagreb
NUTS-kód: HR0
Postai irányítószám: 10090
Ország: HU
E-mail: alan.dresaj@koncar-dst.hr
Telefon: +38513713845
Internetcím(ek): (URL) http://www.koncar.hr/en/
Fax: +38513713845
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: gyorgy.berenyi@siemens.com
Telefon: +3614711100
Internetcím(ek): (URL) www.siemens.hu/trafo
Fax: +3614711100
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: SZIGMAVILL Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorkert u. 6/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail: szigmavill@t-online.hu
Telefon: +3612008344
Internetcím(ek): (URL) http://www.szigmavill.hu/
Fax: +3612008344
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 781 832
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 986 025
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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:

5
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 4 Elnevezés: Transzformátorok Önvédő (TPC) 50 kVA; 100 kVA; 160
kVA; 22 kV
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:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos u. 19-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: gabor.suhajda@hu.abb.com
Telefon: +3614432122
Internetcím(ek): (URL) https://new.abb.com/
Fax: +3614432122
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: gyorgy.berenyi@siemens.com
Telefon: +3614711100
Internetcím(ek): (URL) www.siemens.hu/trafo
Fax: +3614711100
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 612 240

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 778 646
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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:
2
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Transzformátorok 50 kVA; 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA;
630 kVA ; 35/22 kV
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:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: gyorgy.berenyi@siemens.com
Telefon: +3614711100
Internetcím(ek): (URL) www.siemens.hu/trafo
Fax: +3614711100
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87 921
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67 632
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(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:
1.) Ajánlattevők:
1.rész:
ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.
Adószám: 10612798-2-44.
LEMI TRAFO JSC.2304 Pernik, 1 Vladaisko Vastaine Str. Bulgária
Adószám: BG202845851
KONCAR Distributivni i specijalni transformatori d.d., HR-10090 Zagreb, Josipa Makrovica 8.
adószám: HR49214559889
Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt., 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
adószám: 10495892-2-44
SZIGMAVILL Bt., 1025 Budapest, Kondorkert u. 6/b.
adószám: 28675673-2-41
2. rész:
ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.
Adószám: 10612798-2-44.
LEMI TRAFO JSC.2304 Pernik, 1 Vladaisko Vastaine Str. Bulgária
Adószám: BG202845851

KONCAR Distributivni i specijalni transformatori d.d., HR-10090 Zagreb, Josipa Makrovica 8.
adószám: HR49214559889
Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt., 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
adószám: 10495892-2-44
SZIGMAVILL Bt., 1025 Budapest, Kondorkert u. 6/b.
adószám: 28675673-2-41
3. rész:
ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.
Adószám: 10612798-2-44.
LEMI TRAFO JSC.2304 Pernik, 1 Vladaisko Vastaine Str. Bulgária
Adószám: BG202845851
KONCAR Distributivni i specijalni transformatori d.d., HR-10090 Zagreb, Josipa Makrovica 8.
adószám: HR49214559889
Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt., 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
adószám: 10495892-2-44
SZIGMAVILL Bt., 1025 Budapest, Kondorkert u. 6/b.
adószám: 28675673-2-41
4.rész:
ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.
Adószám: 10612798-2-44.
Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt., 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
adószám: 10495892-2-44
5. rész:
Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi Zrt., 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
adószám: 10495892-2-44
2.) FAKSZ: Darida Éva 00380.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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)

Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér Üzemeltető Zártkörűe (2578/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78583461
Postai cím: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál B Porta
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soos Viktor
Telefon: +36 12966480
E-mail: kozbeszerzes@bud.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bud.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BUD - T2 körforgalom kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000761402018
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:
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren körforgalom kivitelezése a T2 terminál közelében és ahhoz
kapcsolódó munkálatok, ide értve egyes engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (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: 2019 - 0112 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 006 - 008536
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2019/01/07 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 1 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Becsült teljes érték
A következő helyett:
3000000
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 1 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: becsültteljes érték pénzneme
A következő helyett:
EUR
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő 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: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1. használatbavételi engedélyezési eljárás 1 db komplett teljes körű dokumentáció
2. A mellékelt kiviteli tervek alapján az alábbi főbb kivitelezési feladatok
Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 6527 m3
Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása 1904 m3
Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 9784 m3
Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg 8110 m3
Aszfalt burkolat bontása közúton 3146 m3
Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 3209 m3
Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek
AC 11 kötő 98 m3
AC 22 kötő (mF) 1676 m3
Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek
AC 8 kopó 59 m3
SMA 11 (mF) 705 m3
DN200 csapadékcsatorna 106 m
Burkolt folyóka építése 520 m
10 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, LCS-3/30-24/4 alapozással és földeléssel,
kiegészítő földmunkával szerelési anyagokkal kompletten 52 klt
12 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, LCS-3/30-24/4 alapozással és földeléssel,
kiegészítő földmunkával szerelési anyagokkal kompletten 47 klt
Kábelezés 3000 m
A kivitelezés végső határideje: a szerződés aláírásától számított 210. (kétszáztizedik) naptári nap.
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren körforgalom kivitelezése a T2 terminál közelében és ahhoz
kapcsolódó munkálatok, ide értve
egyes engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése
Helyesen:
1. használatbavételi engedélyezési eljárás 1 db komplett teljes körű dokumentáció
2. A mellékelt kiviteli tervek alapján az alábbi főbb tervezett kivitelezési feladatok és tervezett
mennyiségek
Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 6730m3
Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása 1956m3
Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre 10546 m3
Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg 7940m3
Aszfalt burkolat bontása közúton 3707 m3
Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 3300 m3
Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek
AC 11 kötő 102 m3
AC 22 kötő (mF) 1737 m3
Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek
AC 8 kopó 60 m3
SMA 11 (mF) 748 m3
D200 PVC U csapadékcsatorna 97 m
12 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, lehorgonyzó szerkezettel, alapozással
(alaprajzon jelölt helyen földeléssel is), ,kábel fogadó szerelvénnyel, NYY-J 3×2,5 vezetékezéssel 53
klt
8 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, LCS-3/30-24/4 alapozással és földeléssel,
kiegészítő földmunkával szerelési anyagokkal kompletten 53 klt
Kábelezés NYCWY 4x16/16 mm2 1 kV 3700 m
A kivitelezés végső határideje: a szerződés aláírásától számított 210. (kétszáztizedik) naptári nap.
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren körforgalom kivitelezése a T2 terminál közelében és ahhoz
kapcsolódó munkálatok, ide értve egyes engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk
elkészítése.

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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jelentkezőszám korlátozásának szempontjai
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a műszaki leírást és a szerződéstervezetet
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

Budapesti Corvinus Egyetem (2602/2019)
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: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58756641
Postai cím: Fővám Tér 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paták Helga
Telefon: +36 14827154
E-mail: helga.patak@uni-corvinus.hu
Fax: +36 14827051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-corvinus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Czuczor utcai kollégium generálkivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000962272018
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 – a Budapesti Corvinus Egyetem Czuczor utca 3. sz. alatti kollégiumának
generálkivitelezésére
TOVÁBBI INFO FOLYT.:
ee) AT-nek az ajánlatba pénzügyi ütemtervet kell becsatolni.
ff) AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a Dokumentációban előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra
gg) A szerződés megkötésének feltétele a Műszaki leírás elvárásainak megfelelő:Kivitelezési
kockázatkezelési terv,
Műszaki ütemterv, Létszámterv,Helyszíni térbeli organizációs terv és organizációs leírás elkészítése.
AT=Ajánlattevő
AK=Ajánlatkérő
Kr=Kormányrendelet
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (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 - 023461 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 566905
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/19 (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: 2019/03/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/08 (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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárást megindító felhívással egyidejűleg módosulnak a közbeszerzési dokumentumok is.
Ajánlati dokumentáció
19.oldal: "MŰSZAKI LEÍRÁS és KOMPLETT KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ" fejezetben"
pontosítás
23. oldal: 13. pont
I. jelű melléklet
K. jelű melléklet
Szerződéstervezet 18. oldal 12.15 pont "Felelősségbiztosítás"
Kiviteli kiírás árazatlan.xls fájl (árazatlan költségvetés):
6. munkalap: Síkalapozás
8. munkalap: Helyszíni beton és vasbeton
16. munkalap: Hideg- és melegburkolatok
42. munkalap: Kiegészítő tételek
55. munkalap: Hőellátás
58. munkalap: Kiegészítés- új munkalap
Az eljárás 2.1.4 "Rövid meghatározás" rovatban feltüntetett "TOVÁBBI INFO FOLYT.", valamint az
azt követő szöveg az EKR rendszer technikai hiányossága miatt szerepel a Korrigendumban
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Debreceni Egyetem (2597/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 5251270074490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-639_Külföldi folyóiratok beszerzése - 2019.
Hivatkozási szám: EKR000561802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2019. évi külföldi kiadású folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzése keretén belül
beszerzésre kerülnek külföldi kiadású folyóiratok és folyóiratcsomagok nyomtatott, nyomtatott és online,
valamint csak online formátumokban. Ennek részeként beszerzésre kerül a folyóiratok szállításával,
illetve szolgáltatásával kapcsolatos komplett ügyintézést biztosító online adminisztrációs felület. Az
integrált tudásbázis szolgáltatásának biztosítására megrendelésre kerül egy publikus olvasói felület, mely
kereshetővé teszi az egyetem által elérhető előfizetett folyóiratokat; egy linkfeloldó szolgáltatás, mely
lehetővé teszi, hogy cikk szinten elérhetőek legyenek a dokumentumok a felhasználó számára - bármilyen
forrásban is találta meg a rá való hivatkozást -; valamint egy indexelt keresőszolgáltatás, mely egy központi
metaadat keresőre épülve cikk szinten kereshetővé teszi az egyetem elektronikus információforrásait, és
további vezető hazai és külföldi adatbázisforrásokat.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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: 2019 - 1558 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 020 - 042426
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/24 (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:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/04/15
Helyesen:
2019/04/23
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlatételi felhíváson túl módosítja a "Folyoirat_lista_szetbontva" elnevezésű
közbeszerzési dokumentumot.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Debreceni Egyetem (2600/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek
Telefon: +36 52512700/74490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-554 Váll. szerz. PILOT Kutatólabor. kivitelezé
Hivatkozási szám: EKR000281922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214610-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-554 Vállalkozási szerződés PILOT Kutatólaboratórium létrehozása a Debrecen, Vezér utcai Agrár
Innovációs Park területén(GINOP-2.3.4-15-2016-00002).
A köz-i dok. a műszaki dok. kivételével az EKR-ben ezen a linken érhetőek el:https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/EKR000281922018/reszletek
Ajánlatkérő megköveteli a honlapjának használatát. A műszaki dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen
közvetlenül, ingyenesen innen tölthető le: https://kancellaria.unideb.hu/node/147. Ajánlatkérő a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján teszi közzé a műszaki dokumentációt az EKRen kívül, tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagyméretű fájlokat tartalmaz, amelyek még
tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR 25 mb-os feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKRben közzé tenni.AK felhívja a figyelemet, hogy ezenkívül minden kommunikációt az EKR-ben kell lefolytatni
(pl. kiegészítő táj. kérés, ajánlat beadás stb.).
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (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 - 24103 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 567063
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 52512700/74490
Helyesen:
+36 5251270074490
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/04/15
Helyesen:
2019/04/23
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

GyulakonyhaÉlelmezési,Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft (2682/2019)
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: GyulakonyhaÉlelmezési,Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42567552
Postai cím: Szt.István Út 29/1
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáki Béláné
Telefon: +36 66560390
E-mail: gyulakonyha@t-online.hu
Fax: +36 66560394
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyulakonyha.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle élelmiszerek beszerzése 24 hónapra
Hivatkozási szám: EKR000905062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása 24 hónapra
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (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: 2019 - 000847 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 013 - 025824
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/16 (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: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (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 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: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlati felhívás és közbeszerzési
dokumentumok módosításra kerülnek, így a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja értelmében ajánlatkérő
köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt.
Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumok között, a kiadott Termékspecifikácóban végzett
javítást.
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

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (2672/2019)
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: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mikrobusz beszerzése (Toborzó)
Hivatkozási szám: EKR000514392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mikrobusz beszerzése (Toborzó), valamint kapcsolódó felkészítés biztosítása (2019)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 23038 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 248 - 572807
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/04 (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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a Közbeszerzési dokumentum módosításra kerül.

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

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (2692/2019)
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: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter főigazagtó
Telefon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bútorbeszerzés összevont
Hivatkozási szám: EKR000966672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bútorbeszerzés összevont
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 23583 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 246 - 563371
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/17 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
Helyesen:
4
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Időtartam munkanapokban
A következő helyett:
4
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő 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: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

VII.2) További információk:
A Kbt. 55.§ (1) bekezdés alapján a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontnak megfelelően az ajánlattételi
határidő meghosszabbításra kerül (AF IV.2.2. pontja) és ezzel párhuzamosan a bontás időpontja is
változik, valamint az Ajánlati felhívás II.2.7. pontja a 3. részajánlati kör vonatkozásában módosításra
kerül kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válasz alapján. Továbbá a kiegészítő tájékoztatás kérésre
adott válaszok alapján Módosított műszaki leírás és módosított szerződés tervezet kerül kiadásra.
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

Iparművészeti Múzeum (2653/2019)
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: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93605223
Postai cím: Üllői Út 33-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Julianna
Telefon: +36 709021065
E-mail: feher.julianna@imm.hu
Fax: +36 12175838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.imm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IMM teljes rekonstrukció és bővítés (1094)
Hivatkozási szám: EKR001110692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Az Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója és bővítése vállalkozási szerződés keretében”
Az Iparművészeti Múzeum jelenlegi épület együttesének teljes rekonstrukciója díszítő-művészeti elemek
restaurálásával együtt, valamint új alagsori kiállítótér kialakítása. Teljeskörű épületgépészeti és épület
villamossági korszerűsítés. A homlokzat és tetőfedés teljeskörű műemléki helyreállítása. Új épületszárny
építése a Hőgyes Endre utcában, valamint környezetrendezés, belsőépítészeti és tájépítészeti feladatok
ellátása.
Részletesen a II.2.4. pontban.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 24193 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 248 - 572328
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
„Az Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója és bővítése vállalkozási szerződés keretében”
IMM meglévő műemlék épületének rekonstrukciója, átalakítása és bővítése, Bp., IX. kér. Üllői út.
33- 37. sz. alatt {36862 hrsz.) múzeum funkciójú, meglévő épület 9337 m2 alapterületű műemlék
ingatlanon (műemléki törzsszám: 15 679).
Tervezett építési tevékenység során összesen cc. 24576 m2 nettó hasznos alapterületen.
A rekonstrukció során összesen 12 db lift és felvonó létesítése tervezett. A meglévő műemlék
épületen történő beavatkozások a meglévő értékek védelmét, felújítását, restaurálását, illetve
rekonstrukcióját szolgálják, valamint a feltétlenül indokolt esetekben, statikai¬tartószerkezeti okokból,
és a mai korhoz igazodó technikai kiszolgálások miatt (liftek, gépészeti terek stb.).
Az épület állékonyságának érdekében a főfalak alapjai jetgrouting megerősítést kapnak 12.050 m
hosszan. A meglévő műemlék épület tekintetében az épület szerkezeteinek, díszítéseinek felújítása,
megóvása, az elpusztult, de rekonstruálható díszítések, fém, kő, üveg, padló, gipsz és falburkolatok
valamint a díszítőfestések helyreállítása tervezett.
Az aula tér alatti feltöltés kiemelése és beépítése eredményeképpen az új időszaki kiállítás tereit
alakítják ki, valamint a kisebb belső udvar alsó szintjének süllyesztésével konferencia központ és
felette terasz létesül.
A meglévő épület homlokzatai alapvetően két csoportba sorolhatók: az utcai, teljes felületükön
Zsolnay kerámia elemekkel burkolt homlokzatok és a belső, udvari homlokzatok vakolt felületekkel,
tégla díszítő tagozatokkal. A homlokzati Zsolnay kerámiák és egyéb díszítő elemek lehető
legnagyobb mértékű megtartásával, felújításával fog a rekonstrukció megvalósulni. Az új
épületszárnyban az épületegyüttes korszerű üzemeltethetőségének biztosítása valósul meg, így
a műtárgy és anyagmozgatás, -2 és -3 mélygarázs szinten parkolás, gépészet, üzemeltetés és
fenntartás helyiségei kerülnek kialakításra, és új funkcionális elemek létesülnek, mint az új design
osztály, illetve a földszinten az étterem és a múzeum új közönség és személyzeti bejárata. Az
új épületrész résfal munkatérhatárolás mellett -3 szintig alápincézett, és a Hőgyes Endre utcai
homlokzati fal az eredeti lechneri tervekkel összhangban épül meg, a meglévő épületen alkalmazott
anyag - és szerkezetek alkalmazásával. A lechneri épület esetében az eredetileg használt anyagok
restaurálásra, kiegészítésre kerülnek, a restaurátori szakdokumentációk elvei és meghatározásai
szerint. Ilyen a homlokzat összes eleme, a Zsolnay kerámia elemektől kezdve a fa nyílászárókon át
a téglaburkolatokig.
A belsőben szintén a restaurátori dokumentációk alapján, annak megfelelő díszítő festő, gipsz,
terrazzo, asztalos, lakatosmunkák alapján készül a restauráció, illetve az előcsarnok és az aulatér,
valamint kapcsolódó tereiben a rekonstrukció (pl. üvegtető festett színes üvegmezők). A meglévő
épületben újonnan létrehozott, vagy kialakított területeken (pl időszaki kiállító tér, konferencia
központ belső terei) azok szerkezetei és anyagai egyszerű megjelenésű, de a mai kor legmagasabb
műszaki színvonalát képviselve kerülnek kialakításra.
A -3. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 1159,99 m2 lesz.
A -2. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 1167,80 m2 lesz.
A -1. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 4036,93 m2 lesz. Az alagsor nettó, és egyben
hasznos alapterülete 2122,77 m2 lesz. A földszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 5335,93
m2 lesz. A magasföldszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 614,61 m2 lesz. Az 1. emelet
nettó, és egyben hasznos alapterülete 4486,71 m2 lesz. A 2. emelet nettó, és egyben hasznos

alapterülete 3645,10 m2 lesz. A 3. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 1965,87 m2 lesz. A
múzeum épülete mindösszesen 24576,15 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.
Helyesen:
„Az Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója és bővítése vállalkozási szerződés keretében”
IMM meglévő műemlék épületének rekonstrukciója, átalakítása és bővítése, Bp., IX. kér. Üllői út.
33- 37. sz. alatt {36862 hrsz.) múzeum funkciójú, meglévő épület 9337 m2 alapterületű műemlék
ingatlanon (műemléki törzsszám: 15 679).
Tervezett építési tevékenység során összesen cc. 24576 m2 alapterületen.
A rekonstrukció során összesen 12 db lift és felvonó létesítése tervezett. A meglévő műemlék
épületen történő beavatkozások a meglévő értékek védelmét, felújítását, restaurálását, illetve
rekonstrukcióját szolgálják, valamint a feltétlenül indokolt esetekben, statikai¬tartószerkezeti okokból,
és a mai korhoz igazodó technikai kiszolgálások miatt (liftek, gépészeti terek stb.).
Az épület állékonyságának érdekében a főfalak alapjai jetgrouting megerősítést kapnak 12.050 m
hosszan. A meglévő műemlék épület tekintetében az épület szerkezeteinek, díszítéseinek felújítása,
megóvása, az elpusztult, de rekonstruálható díszítések, fém, kő, üveg, padló, gipsz és falburkolatok
valamint a díszítőfestések helyreállítása tervezett.
Az aula tér alatti feltöltés kiemelése és beépítése eredményeképpen az új időszaki kiállítás tereit
alakítják ki, valamint a kisebb belső udvar alsó szintjének süllyesztésével konferencia központ és
felette terasz létesül.
A meglévő épület homlokzatai alapvetően két csoportba sorolhatók: az utcai, teljes felületükön
Zsolnay kerámia elemekkel burkolt homlokzatok és a belső, udvari homlokzatok vakolt felületekkel,
tégla díszítő tagozatokkal. A homlokzati Zsolnay kerámiák és egyéb díszítő elemek lehető
legnagyobb mértékű megtartásával, felújításával fog a rekonstrukció megvalósulni. Az új
épületszárnyban az épületegyüttes korszerű üzemeltethetőségének biztosítása valósul meg, így
a műtárgy és anyagmozgatás, -2 és -3 mélygarázs szinten parkolás, gépészet, üzemeltetés és
fenntartás helyiségei kerülnek kialakításra, és új funkcionális elemek létesülnek, mint az új design
osztály, illetve a földszinten az étterem és a múzeum új közönség és személyzeti bejárata. Az
új épületrész résfal munkatérhatárolás mellett -3 szintig alápincézett, és a Hőgyes Endre utcai
homlokzati fal az eredeti lechneri tervekkel összhangban épül meg, a meglévő épületen alkalmazott
anyag - és szerkezetek alkalmazásával. A lechneri épület esetében az eredetileg használt anyagok
restaurálásra, kiegészítésre kerülnek, a restaurátori szakdokumentációk elvei és meghatározásai
szerint. Ilyen a homlokzat összes eleme, a Zsolnay kerámia elemektől kezdve a fa nyílászárókon át
a téglaburkolatokig.
A belsőben szintén a restaurátori dokumentációk alapján, annak megfelelő díszítő festő, gipsz,
terrazzo, asztalos, lakatosmunkák alapján készül a restauráció, illetve az előcsarnok és az aulatér,
valamint kapcsolódó tereiben a rekonstrukció (pl. üvegtető festett színes üvegmezők). A meglévő
épületben újonnan létrehozott, vagy kialakított területeken (pl időszaki kiállító tér, konferencia
központ belső terei) azok szerkezetei és anyagai egyszerű megjelenésű, de a mai kor legmagasabb
műszaki színvonalát képviselve kerülnek kialakításra.
A -3. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 1159,99 m2 lesz.
A -2. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 1167,80 m2 lesz.
A -1. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 4036,93 m2 lesz. Az alagsor nettó, és egyben
hasznos alapterülete 2122,77 m2 lesz. A földszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 5335,93
m2 lesz. A magasföldszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 614,61 m2 lesz. Az 1. emelet
nettó, és egyben hasznos alapterülete 4486,71 m2 lesz. A 2. emelet nettó, és egyben hasznos
alapterülete 3645,10 m2 lesz. A 3. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 1965,87 m2 lesz. A
múzeum épülete mindösszesen 24576,15 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.
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 . 2

Kiegészítő szójegyzék

A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
4.A kivitelezésben közreműködő(Ajánlati felhívásIII.1.3. M.2.6 pontjában bemutatott)szakembernek
a végzettség birtokában szerzett releváns(restaurátori)szakmai tapasztalata(egész hó, min.0 hó,max
60hó
Helyesen:
4.A kivitelezésben közreműködő(AF III.1.3. M.2.6 pontjában bemutatott)szakembernek a végzettség
birtokában szerzett releváns(festő-restaurátori)szakmai tapasztalata(egész hó, min.0 hó,max 60hó
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára és 19.§ (5)
bekezdésre figyelemmel
P1.1 az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három)
mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem
éri el összesen a nettó 52.000.000.000,- Ft-ot, valamint
P1.2 az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három)
mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési
tevékenység) árbevétele nem éri el összesen a nettó 37.000.000.000.- Ft-ot.
Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően jött létre, úgy alkalmatlan, amennyiben
az eljárást megindító felhívás feladásáig, működésének időtartama alatt nem rendelkezik összesen
nettó 20 Mrd Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti árbevétellel.
VI.3. folyt.
26.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat. A felolvasólapon (EKR űrlap) az árazott költségvetés szerinti
összesített nettó ajánlati ár kerül feltüntetésre.
27. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre
vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.
28. Az ajánlat részeként csatolandó az árazott költségvetés (excel formátumban is), amelyet
ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekint.
29.Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
30.A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Zsinka-Tóth Beáta (00091) FAKSZ jár el.
31.Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési
eljárásként indítja meg. Erre figyelemmel ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a)
pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az eredményhirdetés időpontjáig
megszületett döntés alapján a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott ajánlattevő
megajánlásához szükséges mértékben ajánlatkérő nem kap költségvetési támogatást. Amennyiben
az eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés arról, hogy ajánlatkérő kap-e költségvetési
támogatást a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott ajánlattevő megajánlásához
szükséges mértékben, úgy ajánlatkérő a megkötendő szerződésben felfüggesztő feltételként köti a
nyertes ajánlattevő ajánlatához szükséges mértékű költségvetési támogatás biztosítását.
32.Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja- különös tekintettel az épület
páratlan műemléki jelentőségére- , amelynek indoka, hogy az ellátandó feladatok műszakilag egy
egységet képeznek, illetve a felelősség nem szétosztható.
Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki
szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül,
egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az
érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így.
a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így
költséghatékonyabb a beszerzés. Az épület későbbi biztonságos üzemeltetése és működése is íly
módon biztosítható.
33.A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes
ajánlat a következő szempontokra figyelemmel:
Az 1. ért. részszempont esetén KH Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított
arányosítás.
A 2.,3.,4. ért.részszempont esetén a KH Útmutató 1. mell. A) 1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás.Alsó ponthatár:0, felső ponthatár 100 pont.
Helyesen:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára és 19.§ (5)
bekezdésre figyelemmel
P1.1 az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három)
mérlegforduló nappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem
éri el összesen a nettó 52.000.000.000,- Ft-ot, valamint
P1.2 az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított utolsó 3 (három)
mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési
tevékenység) árbevétele nem éri el összesen a nettó 37.000.000.000.- Ft-ot.
Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően jött létre, úgy alkalmatlan, amennyiben
az eljárást megindító felhívás feladásáig, működésének időtartama alatt nem rendelkezik összesen
nettó 37.000.000.000 Ft közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti
árbevétellel.
VI.3. folyt.
26.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat. A felolvasólapon (EKR űrlap) az árazott költségvetés szerinti
összesített nettó ajánlati ár kerül feltüntetésre.
27. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre
vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.
28. Az ajánlat részeként csatolandó az árazott költségvetés (excel formátumban is), amelyet
ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekint.
29.Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
30.A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Zsinka-Tóth Beáta (00091) FAKSZ jár el.
31.Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési
eljárásként indítja meg. Erre figyelemmel ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a)

pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az eredményhirdetés időpontjáig
megszületett döntés alapján a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott ajánlattevő
megajánlásához szükséges mértékben ajánlatkérő nem kap költségvetési támogatást. Amennyiben
az eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés arról, hogy ajánlatkérő kap-e költségvetési
támogatást a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot benyújtott ajánlattevő megajánlásához
szükséges mértékben, úgy ajánlatkérő a megkötendő szerződésben felfüggesztő feltételként köti a
nyertes ajánlattevő ajánlatához szükséges mértékű költségvetési támogatás biztosítását.
32.Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja- különös tekintettel az épület
páratlan műemléki jelentőségére- , amelynek indoka, hogy az ellátandó feladatok műszakilag egy
egységet képeznek, illetve a felelősség nem szétosztható.
Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki
szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül,
egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az
érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így.
a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így
költséghatékonyabb a beszerzés. Az épület későbbi biztonságos üzemeltetése és működése is íly
módon biztosítható.
33.A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes
ajánlat a következő szempontokra figyelemmel:
Az 1. ért. részszempont esetén KH Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított
arányosítás.
A 2.,3.,4. ért.részszempont esetén a KH Útmutató 1. mell. A) 1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás.Alsó ponthatár:0, felső ponthatár 100 pont.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Alkalmassági követelmény folyt:
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia:
M.1. a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34.§
(3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 (nyolc) év
(96 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását (A referenciákat
a Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell
igazolni az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal).
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: építési beruházás tárgyát, valamint
mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás–
a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,
amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. a Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára, illetve 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 34.§
(3) bekezdés b) pontjára figyelemmel nyilatkoznia kell azon szakember(ek)ről, aki(ke)t be kíván
vonni a teljesítésbe (szakember neve, pozíció megjelölése, amelyre a szakember bevonásra
kerül, szakember végzettsége, képzettsége, szakember szakmai tapasztalata) a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek képzettséget,végzettséget igazoló dokumentumok, és a megkívánt
szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati
példányának csatolásával adott esetben.(Részletesen dokumentációban)
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által
a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és
befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek
a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi
közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan
megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő - amennyiben az M.2.1.-M.2.5. követelmény szerinti jogosultsággal az ajánlattétel
időpontjában még nem rendelkezik - a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására
Helyesen:
Alkalmassági követelmény folyt:
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia:
M.1. a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34.§ (3)
bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 8 (nyolc) év (96
hónap) legjelentősebb közbesz. tárgya (műemléképület felújítása és bővítése)szerinti referenciáinak
igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik
fél által adott igazolással kell igazolni az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően
részletezett tartalommal).
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: építési beruházás tárgyát, valamint
mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból
egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás–
a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni,
amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. a Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára, illetve 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 34.§
(3) bekezdés b) pontjára figyelemmel nyilatkoznia kell azon szakember(ek)ről, aki(ke)t be kíván
vonni a teljesítésbe (szakember neve, pozíció megjelölése, amelyre a szakember bevonásra
kerül, szakember végzettsége, képzettsége, szakember szakmai tapasztalata) a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek képzettséget,végzettséget igazoló dokumentumok, és a megkívánt
szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati
példányának csatolásával adott esetben.(Részletesen dokumentációban)

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által
a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és
befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek
a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi
közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan
megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő - amennyiben az M.2.1.-M.2.5. követelmény szerinti jogosultsággal az ajánlattétel
időpontjában még nem rendelkezik - a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására
M.2. alk. köv. folyt:
Az M.2.1.-5 alk. min.követelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de
egy szakember maximum 2 alkalmassági követelményt igazolhat.
Az M.2. 6-11.) pont alk. min.követelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés
megengedett, de egy szakember maximum 3 alkalmassági követelményt igazolhat az M.2.6.-11.
alkalmassági követelmények közül
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M.1. a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34.§
(3) bekezdés a) pontjára figyelemmel, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított nyolc év során szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárult referenciamunkával, amely összesen legalább 10.000 m2 alapterületű, közhasználatú
építménynek (1997. évi LXXVIII. tv. 2 § 9. pont) minősülő műemléki törzsszámmal rendelkező
műemléképület felújítására és bővítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal, amely tartalmazott:
a) legalább mínusz 2 szint földfelszín alatti építmény vagy mélygarázs kivitelezési munkáit is, amely
építmény alatt helyezkedett el.
b) jetgrouting technológiával készített alapmegerősítést,
c) lift beépítését,
d) kiállítótér kialakítását,
e) kő restaurátori munkát,

f) fa restaurátori munkát,
g) fém restaurátori munkát,
h) terrazzo restaurátori munkát,
i) gipsz díszítő elemek restaurátori munkát,
j) díszítő festő restaurátori munkát
k) Zsolnay és/vagy épület kerámia restaurátori munkát.
Az M1 alkalmassági feltétel legfeljebb 2 db referenciával igazolható, azzal, hogy a bemutatott
referenciáknak összességében valamennyi a)-tól k)-ig terjedő alpontot le kell fednie.
M.2 a Kormány rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja és a 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 34.§
(3) bekezdés b) pontja alapján, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához
M2.1 1 fő projektvezető szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
tapasztalattal.
M2.2 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-É-M felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.3 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-M felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.4 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-ÉV felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.5 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-ÉG felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.6 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (3) bekezdés szerinti végzettségű és
restaurátorművész vagy okleveles restaurátor művész képzettségű műemléki restaurátor
szakemberrel.
M.2.7. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (2) bekezdés szerinti végzettségű és
szakképzettségű műemléki épületkutató szakember.
M.2.8. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (5) bekezdés szerinti végzettségű és
szakképzettségű műemléki épületdiagnosztikai szakemberrel.
M.2.9. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (1) bekezdés szerinti végzettségű és
szakképzettségű műemléki érték dokumentálására jogosult szakemberrel.
Az M.2.1.-5 alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés
megengedett, de egy szakember maximum 2 alkalmassági követelményt igazolhat.
Az M.2. 6-9.) pont alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az
átfedés megengedett, de egy szakember maximum 2 alkalmassági követelményt igazolhat az
M.2.6.-9.. alkalmassági követelmények közül.
Helyesen:
Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M.1. a Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34.§
(3) bekezdés a) pontjára figyelemmel, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított nyolc év során szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel
lezárult referenciamunkával, amely összesen legalább 10.000 m2 alapterületű, közhasználatú
építménynek (1997. évi LXXVIII. tv. 2 § 9. pont) minősülő műemléki törzsszámmal rendelkező
műemléképület felújítására és bővítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal, amely tartalmazott:
a) legalább mínusz 2 szint földfelszín alatti építmény vagy mélygarázs kivitelezési munkáit is, amely
építmény alatt helyezkedett el.
b) jetgrouting technológiával készített alapmegerősítést,
c) lift beépítését,
d) kiállítótér kialakítását,
e) kő restaurátori munkát,
f) fa restaurátori munkát,
g) fém restaurátori munkát,
h) terrazzo restaurátori munkát,
i) gipsz díszítő elemek restaurátori munkát,
j) díszítő festő restaurátori munkát
k) Zsolnay és/vagy épület kerámia restaurátori munkát.

Az M1 alkalmassági feltétel legfeljebb 2 db referenciával igazolható, azzal, hogy a bemutatott
referenciáknak összességében valamennyi a)-tól k)-ig terjedő alpontot le kell fednie.
M.2 a Kormány rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja és a 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet 34.§
(3) bekezdés b) pontja alapján, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához
M2.1 1 fő projektvezető szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai
tapasztalattal.
M2.2 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-É-M felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.3 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-M felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.4 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-ÉV felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.5 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet (FMV rendelet) szerinti MV-ÉG felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.6 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (3) bekezdés szerinti festő-restaurátor
szakirányú végzettségű és restaurátorművész vagy okleveles restaurátor művész képzettségű
műemléki restaurátor szakemberrel.
M.2.7. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Korm. rend. 7.§ (2) bekezdés szerinti végzettségű és
szakképzettségű műemléki épületkutató szakember.
M.2.8. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Korm. rend. 7.§ (5) bekezdés szerinti végzettségű és
szakképzettségű műemléki épületdiagnosztikai szakemberrel.
M.2.9. 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Korm. rend. 7.§ (1) bekezdés szerinti végzettségű és
szakképzettségű műemléki érték dokumentálására jogosult szakemberrel.
M2.10 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Korm. rend. 7.§ (3) bekezdés szerinti tárgy-restaurátor szakirányú
végzettségű és restaurátorművész vagy okleveles restaurátor művész képzettségű műemléki
restaurátor szakemberrel.
M2.11 1 fő, a 439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet 7.§ (3) bekezdés szerinti egyéb-restaurátor
szakirányú végzettségű és restaurátorművész vagy okleveles restaurátor művész képzettségű
műemléki restaurátor szakemberrel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:

Előleg: 75.000.000 Ft ;Tartalékkeretet 10%;A késedelmi kötbér a vetítési alap (késedelmesen
teljesített munkarészekre eső nettó Vállalkozói díj). 0,5 %-a/naptári nap, illetve maximális mértéke 5
%-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vállalkozói díj 5%-a.Hibás teljesítés mértéke, alapja: késedelmi
kötbérrel azonos.
Számlázás: Nyertes havonta utólag, a tárgyhónapban elvégzett és a műszaki ellenőr által leigazolt
munkák arányában jogosult számlát kiállítani, amelynek összege a teljesítésigazolás alapján
leigazolt munkák arányának megfelelő összeg.
Felelősségbiztosítás: káreseményenként 500.000.000,- Ft évenként 1.000.000.000,- Ft értékű
kárösszeget kell fedeznie.
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti – ÁFA nélküli számított – ellenszolgáltatás 3 %- a erejéig
teljesítési biztosítékot köt ki.
Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti – ÁFA nélküli számított – ellenszolgáltatás 3 %-a erejéig
teljesítési biztosítékot köt ki.
Jótállás: 36 hónap.A díj kifizetése utólag, havonta tört.
Helyesen:
Előleg: 75.000.000 Ft ;Tartalékkeretet 10%;A késedelmi kötbér a vetítési alap (késedelmesen
teljesített munkarészekre eső nettó Vállalkozói díj). 0,5 %-a/naptári nap, illetve maximális mértéke 5
%-a.
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vállalkozói díj 5%-a.Hibás teljesítés mértéke, alapja: késedelmi
kötbérrel azonos.
Számlázás: Nyertes havonta utólag, a tárgyhónapban elvégzett és a műszaki ellenőr által leigazolt
munkák arányában jogosult számlát kiállítani, amelynek összege a telj.ig. alapján leigazolt munkák
arányának megfelelő összeg.
Felelősségbiztosítás: káreseményenként 500.000.000,- Ft évenként 1.000.000.000,- Ft értékű
kárösszeget kell fedeznie.
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti – tatalékkeret+ÁFA nélküli számított – ellenszolgáltatás 3
%- a erejéig telj.bizt.-t köt ki.
Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti – tatalékkeret+ÁFA nélküli számított – ellenszolgáltatás 3 %a erejéig jótállási bizt.-t köt ki.
Jótállás: 36 hónap.A díj kifizetése utólag, havonta tört.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.3. folyt.
15. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti
időpontokat tekinti irányadónak.

16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási
rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
17. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
Azonban az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
19. Ajánlatkérő valamennyi részben alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.
20. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát valamennyi részben a Kbt. 81.§ (5) bekezdése
figyelembevételével végzi.
21. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
44. § (1)-(4) bekezdésére.
22. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve
annak mellékleteit
- ajánlattevőként, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági
feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának
egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást
is csatolni szükséges. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett
elektronikus aláírói tanúsítvánnyal, annyiban közjegyző által kiállított aláírási címpéldány szükséges
arról, hogy az adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő céget)
rendelkezik legalább fokozott biztonságú aláírással, amelynek főbb adatai az alábbiak:
- név
- sorszám
- érvényesség kezdete
- érvényesség vége
23. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó
gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt,
aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez
szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e
vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
24. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti
egyetemleges felelősségét.
25.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
Helyesen:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.3. folyt.
15. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti
időpontokat tekinti irányadónak.
16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási
rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
17. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
Azonban az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául

szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
19. Ajánlatkérő valamennyi részben alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.
20. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát valamennyi részben a Kbt. 81.§ (5) bekezdése
figyelembevételével végzi.
21. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
44. § (1)-(4) bekezdésére.
22. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve
annak mellékleteit
- ajánlattevőként, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági
feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának
egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást
is csatolni szükséges. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett
elektronikus aláírói tanúsítvánnyal, annyiban közjegyző által kiállított aláírási címpéldány szükséges
arról, hogy az adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő céget)
rendelkezik legalább fokozott biztonságú aláírással, amelynek főbb adatai az alábbiak:
- név
- sorszám
- érvényesség kezdete
- érvényesség vége
23. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó
gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt,
aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez
szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e
vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
24. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti
egyetemleges felelősségét.
25.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
Próbaüzem és betanítással kapcsolatos rendelkezések a szerződéstervezetben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő által indított tárgyi közbeszerzési eljárás a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről 320/2015 (X.30.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az eljárás megindításával
egyidejűleg megindított ellenőrzés során kiállított tanúsítvány alapján a közbeszerzési
dokumentumok módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:
1. Módosításra kerül az árazatlan költségvetés.
Tájékoztatjuk a T. Gazdasági Szereplőket, hogy a felhívás VI.3.11 alpontban meghatározott
elektronikus adathordozó még az eredeti árazatlan költségvetést tartalmazza, ezért felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy az ajánlattétel során az EKR rendszerbe feltöltött, módosított költségvetést
szíveskedjenek kitölteni az érvényes ajánlattétel érdekében.
2. Módosításra kerül a közbeszerzési dokumentáció, amely az egységes szerkezet mellett
változáskövetővel is feltöltésre kerül az ajánlattétel megkönnyítése érdekében. felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a módosítás a nyilatkozatmintákat is érinti, amelyet Ajánlatkérő szerkeszthető
formában a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsát az EKR felületen.
3. Módosításra kerül a szerződéstervezet is, amely az egységes szerkezet mellett változáskövetővel
is feltöltésre kerül az ajánlattétel megkönnyítése érdekében.
4. Módosításra kerül a felhívás is a közbeszerzési dokumentációban rögzített felhívásban jelzett
korrektúrák szerint.
Fentiekre figyelemmel ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 52.
§ (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidő meghosszabbítását is kezdeményezte a
korrigendumban foglaltak szerint.
A módosított közbeszerzési dokumentumok elérhetőek: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR001110692018.
Kérjük az ajánlattétel során a módosított közbeszerzési dokumentumok figyelembe vételét.
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

Készenléti Rendőrség (2664/2019)
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: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Spóhn Tímea
Telefon: +36 14607181
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu/kr
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fotó-, és videotechnikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000640392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fotó és videotechnikai eszközök beszerzése közbeszerzési dokumentumok IV. fejezet foglaltak szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (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 - 24423 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 250 - 576937
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felüli jótállás (min:12 max: 24 hónap)
Helyesen:
Kötelezően előírt 24 hónapos jótálláson felüli jótállás (min:0 max: 24 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felüli jótállás (min:12 max: 24 hónap)
Helyesen:
Kötelezően előírt 24 hónapos jótálláson felüli jótállás (min:0 max: 24 hónap)
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: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felüli jótállás(min:12 max: 24 hónap)
Helyesen:
Kötelezően előírt 24 hónapos jótálláson felüli jótállás(min:0 max: 24 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felüli jótállás (min:12 max: 24 hónap)
Helyesen:
Kötelezően előírt 24 hónapos jótálláson felüli jótállás (min:0 max: 24 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 5

Kiegészítő szójegyzék

Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felüli jótállás (min:12 max: 24 hónap)
Helyesen:
Kötelezően előírt 24 hónapos jótálláson felüli jótállás (min:0 max: 24 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 55. § (1) bekezdésére.
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

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2604/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Melegaszfalt beszerzés 2018 - Közép-Magyarország
Hivatkozási szám: EKR000994262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44113620-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap, AC 11 kötő,
AC 16 alap, AC 22 kötő, AC 22 kötő (F), AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kopó (F), AC 16 kopó
(F), AC 11 kopó (mF) 25/55-65, SMA 11 kopó (mF) 25/55-65 típusú melegaszfalt termékek adásvétele
keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek szerinti nettó keretösszeg
kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben további 12 hónappal megnövelt határozott időtartam lejártáig.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 24711 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 004 - 004707
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap, AC
11 kötő, AC 16 alap, AC 22 kötő, AC 22 kötő (F), AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kopó
(F), AC 16 kopó (F), AC 11 kopó (mF) 25/55-65, SMA 11 kopó (mF) 25/55-65 típusú melegaszfalt
termékek adásvétele keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek
szerinti nettó keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben
további 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig.
Helyesen:
Az e-ÚT 05. 02. 11: 2018 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap (N) 50/70, AC11 kötő (N)
50/70, AC 16 alap (N) 50/70, AC 16 kötő (F) 50/70, AC22 kötő (N) 50/70, AC, 22 kötő (F) 50/70, AC
4 kopó (N) 50/70, AC 8 kopó (N) 50/70, AC 16 alap-kopó (N) 50/70, AC 11 kopó (N), 50/70, AC 11
kopó (F) 50/70, AC 16 kopó (F) 50/70, AC 11 kopó (mF) PmB 45/80-65, SMA 11 (mI) PmB 25/55-65
típusú melegaszfalt termékek adásvétele keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes
ajánlati részek szerinti keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott
esetben további 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 770 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen mennyiséget rendeljen,
amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie. Ajánlatkérő

előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya alatt kell
megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 770 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen mennyiséget rendeljen,
amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie. Ajánlatkérő
előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya alatt kell
megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi.
A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a

megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 770 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 770 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel

végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 770 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 770 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 770 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:

Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 770 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi.
A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 500 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget

rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 500 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi.
A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani.
Az aszfalttermékek átadás-átvételének részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket,
továbbá ajánlatkérő előírásait és elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket
a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez
kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a

megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 461 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 461 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel

végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 8 869 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 8 869 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 8 192 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani.
Az aszfalttermékek átadás-átvételének részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket,
továbbá ajánlatkérő előírásait és elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket
a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez
kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.

Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 8 192 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi.
A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani.
Az aszfalttermékek átadás-átvételének részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket,
továbbá ajánlatkérő előírásait és elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket
a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez
kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 788 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 788 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 9 718 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 9 718 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:

II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 912 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 912 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének

részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 224 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 224 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

II . 2 . 14
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 662 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 662 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen

felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 9 082 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 9 082 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 940 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi

Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 940 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.

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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 637 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 637 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 332 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 332 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 222 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 222 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya

alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 458 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 458 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 (ÚT 2-3 301:2010) számú
Útügyi Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített
Keverékterv, és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadásátvételének részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő
előírásait és elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza. Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár
táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 090 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 090 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 22
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 505 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 505 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 22
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 116 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget

rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 116 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.

Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 24
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 250 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 250 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és

Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 24
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 25
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Jelen részajánlati kör nyertes ajánlattevőjének a szerződés hatálya alatt április 1. és november 30.
közötti időszakban minden naptári napon átadási (kiszolgálási) kötelezettsége van 00:00-24:00
óra között (non-stop kiszolgálás) a nagy forgalmú utakkal leginkább érintett Martonvásár, Gödöllő,
Bicske, Komárom, Dunakeszi, Szigetszentmiklós Mérnökségek vonatkozásában.
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 693 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Jelen részajánlati kör nyertes ajánlattevőjének a szerződés hatálya alatt április 1. és november 30.
közötti időszakban minden naptári napon átadási (kiszolgálási) kötelezettsége van 00:00-24:00
óra között (non-stop kiszolgálás) a nagy forgalmú utakkal leginkább érintett Martonvásár, Gödöllő,
Bicske, Komárom, Dunakeszi, Szigetszentmiklós Mérnökségek vonatkozásában.
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 693 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 25
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.)
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az
ajánlattevőnek a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és részenként lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban
kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve,
nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott egységár táblázatot szerkeszthető *.xlsx
formátumban is, az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével.

2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont előírását pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére.
3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és III.1.3) M1 pontjában meghatározott követelményt
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont
[Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, mindkét részszempont esetében fordított arányosítással.
A képzett nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott
egységár táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás
elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot
az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen
aláírva, valamint *.xlsx formátumban is be kell nyújtania.
5. Ajánlattevőnek az adott részben valamennyi, mennyiséggel jelölt terméktípusra - de csak azokra
- ajánlatot kell tennie, továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező
esetben az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
8. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
9. Ajánlatkérő az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
13. Értékelés: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint mindkét részszempont esetében fordított
arányosítással. Ponthatár: 0-10-ig.
14. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
15. Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő ajánlati biztosítékot.
16. Nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész esetében a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, üzemi
gyártásellenőrzés megfelelőségi EK tanúsítvánnyal.
Részletek a dokumentációban.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.)
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az
ajánlattevőnek a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és részenként lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban
kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve,
nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott egységár táblázatot szerkeszthető *.xlsx
formátumban is, az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével.
2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont előírását pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére.
3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és III.1.3) M1 pontjában meghatározott követelményt
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont
[Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, mindkét részszempont esetében fordított arányosítással.
A képzett nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott
egységár táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás
elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot
az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen
aláírva, valamint *.xlsx formátumban is be kell nyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (13) bekezdése

alapján előírja, hogy ajánlattevők nyújtsák be részenként a 2. számú értékelési részszempontra tett
megajánlás alátámasztására a Google maps útvonaltervező programból kinyomtatott képernyőképet.
Ponthatár: 0-10-ig.
5. Ajánlattevőnek az adott részben valamennyi, mennyiséggel jelölt terméktípusra - de csak azokra
- ajánlatot kell tennie, továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező
esetben az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
8. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
9. Ajánlatkérő az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
13. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
14. Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő ajánlati biztosítékot.
15. Nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész esetében a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, üzemi
gyártásellenőrzés megfelelőségi EK tanúsítvánnyal.
Részletek a dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárásban kiegészítő tájékoztatás-kérések érkeztek. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok a
fentieknek megfelelően módosultak.
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

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2628/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Melegaszfalt beszerzés 2018 - Északkelet-Magyaro.
Hivatkozási szám: EKR000994262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44113620-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap, AC 11 kötő,
AC 16 alap, AC 22 kötő, AC 22 kötő (F), AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kopó (F), AC 16 kopó
(F), AC 11 kopó (mF) 25/55-65, SMA 11 kopó (mF) 25/55-65 típusú melegaszfalt termékek adásvétele
keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek szerinti nettó keretösszeg
kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben további 12 hónappal megnövelt határozott időtartam lejártáig.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 24712 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 004 - 004699
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap, AC
11 kötő, AC 16 alap, AC 22 kötő, AC 22 kötő (F), AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kopó
(F), AC 16 kopó (F), AC 11 kopó (mF) 25/55-65, SMA 11 kopó (mF) 25/55-65 típusú melegaszfalt
termékek adásvétele keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek
szerinti nettó keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben
további 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig.
Helyesen:
Az e-ÚT 05. 02. 11:2018 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap (N) 50/70, AC11 kötő (N)
50/70, AC 16 alap (N) 50/70, AC 16 kötő (F) 50/70, AC22 kötő (N) 50/70, AC, 22 kötő (F) 50/70, AC
4 kopó (N) 50/70, AC 8 kopó (N) 50/70, AC 16 alap-kopó (N) 50/70, AC 11 kopó (N), 50/70, AC 11
kopó (F) 50/70, AC 16 kopó (F) 50/70, AC 11 kopó (mF) PmB 45/80-65, SMA 11 (mI) PmB 25/55-65
típusú melegaszfalt termékek adásvétele keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes
ajánlati részek szerinti keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott
esetben további 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen mennyiséget rendeljen,
amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie. Ajánlatkérő

előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya alatt kell
megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.

Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és

Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 660 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 660 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 303 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 303 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi.
A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a

megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 9 231 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 9 231 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel

végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 462 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 462 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 924 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani.
Az aszfalttermékek átadás-átvételének részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket,
továbbá ajánlatkérő előírásait és elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket
a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez
kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.

Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 924 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 500 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 500 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 462 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya

alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 462 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:

II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 816 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 816 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének

részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 423 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 423 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

II . 2 . 14
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 924 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 924 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen

felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 724 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 724 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi

Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.

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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 039 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 039 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya

alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 077 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 077 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 22
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 308 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 308 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 22
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 308 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget

rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 308 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.

Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 24
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 231 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 231 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és

Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 24
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.)
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az
ajánlattevőnek a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és részenként lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban
kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve,
nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott egységár táblázatot szerkeszthető *.xlsx
formátumban is, az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével.
2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont előírását pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére.
3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és III.1.3) M1 pontjában meghatározott követelményt
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont
[Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, mindkét részszempont esetében fordított arányosítással.
A képzett nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott
egységár táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás
elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot
az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen
aláírva, valamint *.xlsx formátumban is be kell nyújtania.
5. Ajánlattevőnek az adott részben valamennyi, mennyiséggel jelölt terméktípusra - de csak azokra
- ajánlatot kell tennie, továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező
esetben az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
8. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
9. Ajánlatkérő az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
13. Értékelés: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint mindkét részszempont esetében fordított
arányosítással. Ponthatár: 0-10-ig.
14. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
15. Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő ajánlati biztosítékot.
16. Nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész esetében a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, üzemi
gyártásellenőrzés megfelelőségi EK tanúsítvánnyal.
Részletek a dokumentációban.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.)
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az
ajánlattevőnek a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeknek

megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és részenként lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban
kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve,
nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott egységár táblázatot szerkeszthető *.xlsx
formátumban is, az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével.
2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont előírását pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére.
3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és III.1.3) M1 pontjában meghatározott követelményt
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont
[Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, mindkét részszempont esetében fordított arányosítással.
A képzett nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott
egységár táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás
elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot
az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen
aláírva, valamint *.xlsx formátumban is be kell nyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (13) bekezdése
alapján előírja, hogy ajánlattevők nyújtsák be részenként a 2. számú értékelési részszempontra tett
megajánlás alátámasztására a Google maps útvonaltervező programból kinyomtatott képernyőképet.
Ponthatár 0-10-ig.
5. Ajánlattevőnek az adott részben valamennyi, mennyiséggel jelölt terméktípusra - de csak azokra
- ajánlatot kell tennie, továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező
esetben az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
8. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
9. Ajánlatkérő az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
13. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
14. Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő ajánlati biztosítékot.
15. Nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész esetében a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, üzemi
gyártásellenőrzés megfelelőségi EK tanúsítvánnyal.
Részletek a dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárásban kiegészítő tájékoztatás-kérések érkeztek. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok a
fentiek szerint módosultak.
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

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2636/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Melegaszfalt beszerzés 2018 - Dél-Magyarország
Hivatkozási szám: EKR000994262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44113620-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap, AC 11 kötő,
AC 16 alap, AC 22 kötő, AC 22 kötő (F), AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kopó (F), AC 16 kopó
(F), AC 11 kopó (mF) 25/55-65, SMA 11 kopó (mF) 25/55-65 típusú melegaszfalt termékek adásvétele
keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek szerinti nettó keretösszeg
kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben további 12 hónappal megnövelt határozott időtartam lejártáig.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 24714 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 004 - 004700
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap, AC
11 kötő, AC 16 alap, AC 22 kötő, AC 22 kötő (F), AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kopó
(F), AC 16 kopó (F), AC 11 kopó (mF) 25/55-65, SMA 11 kopó (mF) 25/55-65 típusú melegaszfalt
termékek adásvétele keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek
szerinti nettó keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben
további 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig.
Helyesen:
Az e-ÚT 05. 02. 11:2018 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap (N) 50/70, AC11 kötő (N)
50/70, AC 16 alap (N) 50/70, AC 16 kötő (F) 50/70, AC22 kötő (N) 50/70, AC, 22 kötő (F) 50/70,
AC 4 kopó (N) 50/70, AC 8 kopó (N) 50/70, AC 16 alap-kopó (N) 50/70, AC 11 kopó (N), 50/70,
AC 11 kopó (F) 50/70, AC 16 kopó (F) 50/70, AC 11 kopó (mF) PmB 45/80-65 típusú melegaszfalt
termékek adásvétele keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek
szerinti keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben további
12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 357 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen mennyiséget rendeljen,
amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie. Ajánlatkérő

előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya alatt kell
megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5357 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.

Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 203 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5203 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és

Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 039 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5039 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 624 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 624 tonna.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 693 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 693 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.

Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 693 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 693 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és

Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 693 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 693 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 693 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani.
Az aszfalttermékek átadás-átvételének részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket,
továbbá ajánlatkérő előírásait és elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket
a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez
kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 693 tonna.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő

típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a

keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4

Kiegészítő szójegyzék

Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 13

Kiegészítő szójegyzék

A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 231 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 231 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget

rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .

Kiegészítő szójegyzék

A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 462 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének

részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 462 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 308 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 308 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 077 tonna.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 077 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek

az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 274 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 274 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott

telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 628 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 628 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.

Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 22
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 22
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya

alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 23
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:

II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 24
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 616 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének

részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 24
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.)
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az
ajánlattevőnek a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és részenként lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban
kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve,
nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott egységár táblázatot szerkeszthető *.xlsx
formátumban is, az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével.
2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont előírását pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére.
3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és III.1.3) M1 pontjában meghatározott követelményt
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont
[Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, mindkét részben fordított arányosítással. A képzett
nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott egységár
táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás
elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot
az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen
aláírva, valamint *.xlsx formátumban is be kell nyújtania.
5. Ajánlattevőnek az adott részben valamennyi, mennyiséggel jelölt terméktípusra - de csak azokra
- ajánlatot kell tennie, továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező
esetben az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
8. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
9. Ajánlatkérő az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
13. Értékelés: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint mindkét részszempont esetében fordított
arányosítással. Ponthatár: 0-10-ig.
14. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
15. Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő ajánlati biztosítékot.
16. Nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész esetében a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, üzemi
gyártásellenőrzés megfelelőségi EK tanúsítvánnyal.
Részletek a dokumentációban.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.)
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az
ajánlattevőnek a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és részenként lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban

kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve,
nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott egységár táblázatot szerkeszthető *.xlsx
formátumban is, az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével.
2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont előírását pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére.
3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és III.1.3) M1 pontjában meghatározott követelményt
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont
[Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, mindkét részben fordított arányosítással. A képzett
nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott egységár
táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás
elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot
az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen
aláírva, valamint *.xlsx formátumban is be kell nyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (13) bekezdése
alapján előírja, hogy ajánlattevők nyújtsák be részenként a 2. számú értékelési részszempontra tett
megajánlás alátámasztására a Google maps útvonaltervező programból kinyomtatott képernyőképet.
Ponthatár 0-10-ig.
5. Ajánlattevőnek az adott részben valamennyi, mennyiséggel jelölt terméktípusra - de csak azokra
- ajánlatot kell tennie, továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező
esetben az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
8. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
9. Ajánlatkérő az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
13. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
14. Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő ajánlati biztosítékot.
15. Nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész esetében a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, üzemi
gyártásellenőrzés megfelelőségi EK tanúsítvánnyal.
Részletek a dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárásban kiegészítő tájékoztatás-kérések érkeztek. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok a
fentiek szerint módosultak.
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

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2644/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozut.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Munkaruha beszerzése – téli ruházat”
Hivatkozási szám: EKR000618472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
18100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében munkavédelmi anyagok beszerzése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (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 - 023793 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 567730
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/19 (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: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította a Közbeszerzési Dokumentumok részét képző Műszaki Leírást.

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

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2647/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Melegaszfalt beszerzés 2018 - Nyugat-Magyarország
Hivatkozási szám: EKR000994262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44113620-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap, AC 11 kötő,
AC 16 alap, AC 22 kötő, AC 22 kötő (F), AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kopó (F), AC 16 kopó
(F), AC 11 kopó (mF) 25/55-65, SMA 11 kopó (mF) 25/55-65 típusú melegaszfalt termékek adásvétele
keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek szerinti nettó keretösszeg
kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben további 12 hónappal megnövelt határozott időtartam lejártáig.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 24716 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 004 - 004669
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Az e-ÚT 05. 02. 11 (ÚT 2-3. 301-1: 2010) Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap, AC
11 kötő, AC 16 alap, AC 22 kötő, AC 22 kötő (F), AC 4 kopó, AC 8 kopó, AC 11 kopó, AC 11 kopó
(F), AC 16 kopó (F), AC 11 kopó (mF) 25/55-65, SMA 11 kopó (mF) 25/55-65 típusú melegaszfalt
termékek adásvétele keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek
szerinti nettó keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben
további 12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig.
Helyesen:
Az e-ÚT 05.02.11:2018 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő AC 22 alap (N) 50/70, AC11 kötő (N)
50/70, AC 16 alap (N) 50/70, AC 16 kötő (F) 50/70, AC22 kötő (N) 50/70, AC, 22 kötő (F) 50/70,
AC 4 kopó (N) 50/70, AC 8 kopó (N) 50/70, AC 16 alap-kopó (N) 50/70, AC 11 kopó (N), 50/70,
AC 11 kopó (F) 50/70, AC 16 kopó (F) 50/70, AC 11 kopó (mF) PmB 45/80-65 típusú melegaszfalt
termékek adásvétele keretszerződés alapján, annak hatályba lépésétől az egyes ajánlati részek
szerinti keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.31. napjáig tartó - adott esetben további
12 hónappal megnövelt - határozott időtartam lejártáig.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 851 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen mennyiséget rendeljen,
amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie. Ajánlatkérő

előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya alatt kell
megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 851 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget rendeljen,
amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie. Ajánlatkérő
előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya alatt kell
megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú
és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.

Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 993 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 993 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,

és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 993 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 993 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 993 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 7 993 tonna.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 8 981 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 8 981 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi Műszaki Előírás alapján kell
megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és Gyártástechnológiai előírás
betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének részletszabályait, a vonatkozó
adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és elvárásait a műszaki leírás, a részletes
szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat
(HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri
megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 6
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a

megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 154 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját

fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 308 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 308 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 817 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie.
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő típusú és mennyiségű
aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott telephelyen.
Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. A
melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani.
Az aszfalttermékek átadás-átvételének részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket,
továbbá ajánlatkérő előírásait és elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket
a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez
kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.

Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 6 817 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 9
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 100 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 100 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 10
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 259 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya

alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 259 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 11
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:

II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 493 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 493 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének

részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 12
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 847 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 5 847 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

II . 2 . 14
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 697 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 697 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen

felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 312 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 312 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 101 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi

Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 4 101 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 16
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.

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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 385 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 17
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 347 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 2 347 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli
hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 18
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 352 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli hatálya
alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek megfelelő
típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által meghatározott
telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját fuvareszközzel
végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11 (ÚT 2-3 301:2010) számú Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Helyesen:
Alapmennyiség valamennyi szerződés szerinti aszfalt típus tekintetében összesen: 3 352 tonna.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt alapmennyiség csak tájékoztató jellegű, előzetes
igényfelmérésen alapul, ezért fenntartja a jogot, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt ténylegesen
felmerülő igényeknek megfelelően a keretmennyiség (alap- és opciós mennyiség összessége)
erejéig az adott részben szereplő bármely típusú aszfaltból bármilyen további mennyiséget
rendeljen, amelyet nyertes ajánlattevőnek az általa megajánlott egységárakon kell teljesítenie.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi egyedi megrendelés teljesítésének a szerződés időbeli

hatálya alatt kell megtörténnie. Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő egyedi megrendeléseinek
megfelelő típusú és mennyiségű aszfalttermék átadása (kiszolgálása) a nyertes ajánlattevő által
meghatározott telephelyen. Az aszfalttermék szállítását az átadás helyszínétől ajánlatkérő saját
fuvareszközzel végzi. A melegaszfalt keverékek típusvizsgálatát az e-UT 05.02.11:2018 Útügyi
Műszaki Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv,
és Gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. Az aszfalttermékek átadás-átvételének
részletszabályait, a vonatkozó adatokat és mennyiségeket, továbbá ajánlatkérő előírásait és
elvárásait a műszaki leírás, a részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) az ajánlattételhez kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 19
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
A II.2.7) pont pontosítása: a kezdés dátuma csak tájékoztató jellegű, a szerződés ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződésének lejárta napját követő napon lép hatályba. Ajánlatkérőnek
az ugyanilyen tárgyú szerződése az abban foglalt keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a
megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő írásban
értesítést küld.
Helyesen:
II.2.7) pontosítása: a kezdés dátuma tájékoztató jellegű, a szerződés AK-nek az ugyanilyen tárgyú
szerződésének lejártát követő napon lép hatályba. AK-nek az ugyanilyen tárgyú szerződése a
keretösszeg kimerülésekor, de legkésőbb a megkötésétől számított 24 hónap lejártával veszti
hatályát. A hatályba lépésről ajánlatkérő az első megrendelés előtt legalább 5 naptári nappal írásban
értesítést küld.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.)
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az
ajánlattevőnek a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és részenként lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban
kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve,
nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott egységár táblázatot szerkeszthető *.xlsx
formátumban is, az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével.
2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont előírását pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére.
3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és III.1.3) M1 pontjában meghatározott követelményt
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont
[Kbt. 76.§ (2) bek. a) pont] szerint értékeli, mindkét részszempont esetében fordított arányosítással.
A képzett nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott
egységár táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás
elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot
az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen
aláírva, valamint *.xlsx formátumban is be kell nyújtania.
5. Ajánlattevőnek az adott részben valamennyi, mennyiséggel jelölt terméktípusra - de csak azokra
- ajánlatot kell tennie, továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező
esetben az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
8. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
9. Ajánlatkérő az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
13. Értékelés: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint mindkét részszempont esetében fordított
arányosítással. Ponthatár: 0-10-ig.
14. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
15. Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő ajánlati biztosítékot.
16. Nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész esetében a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, üzemi
gyártásellenőrzés megfelelőségi EK tanúsítvánnyal.
Részletek a dokumentációban.
Helyesen:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.)
rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli
kommunikáció – ha az EKRr-ből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az
ajánlattevőnek a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és részenként lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban
kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve,
nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott egységár táblázatot szerkeszthető *.xlsx
formátumban is, az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével.
2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont előírását pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának
napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére.
3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és III.1.3) M1 pontjában meghatározott követelményt
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatkérő az ajánlatokat valamennyi részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont
[Kbt. 76.§ (2) bek. a) pont] szerint értékeli, mindkét részszempont esetében fordított arányosítással.
A képzett nettó ajánlati ár alátámasztása céljából ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott
egységár táblázatot beárazva, amely a ténylegesen leszállított mennyiségért járó ellenszolgáltatás
elszámolásának alapját képezi. Ajánlattevőnek az egységárak megadásához az egységár táblázatot
az előírt tartalommal és módon szükséges kitöltenie és csatolnia a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen
aláírva, valamint *.xlsx formátumban is be kell nyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (13) bekezdése
alapján előírja, hogy ajánlattevők nyújtsák be részenként a 2. számú értékelési részszempontra tett
megajánlás alátámasztására a Google maps útvonaltervező programból kinyomtatott képernyőképet.
Ponthatár 0-10-ig.
5. Ajánlattevőnek az adott részben valamennyi, mennyiséggel jelölt terméktípusra - de csak azokra
- ajánlatot kell tennie, továbbá az egységár egyik terméktípus esetében sem lehet 0 HUF, ellenkező
esetben az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés
teljesítése érdekében.
8. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban
nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét.
9. Ajánlatkérő az EKRr. 10.§ (4) bekezdése alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat)
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
11. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
12. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
13. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
14. Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő ajánlati biztosítékot.
15. Nyertes ajánlattevőnek valamennyi rész esetében a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie
kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, üzemi
gyártásellenőrzés megfelelőségi EK tanúsítvánnyal. Részletek a dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .

Kiegészítő szójegyzék

A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárásban kiegészítő tájékoztatás-kérések érkeztek. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok a
fentiek szerint módosultak.
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

Magyar Nemzeti Bank (2762/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ketlerné Koósz Gabriella
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: RAPID7 NEXPOSE IT SÉRÜLÉKENYSÉG MENEDZSMENT KBF538
Hivatkozási szám: EKR000931072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72212730-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„RAPID 7 NEXPOSE (vagy azzal egyenértékű) IT SÉRÜLÉKENYSÉG MENEDZSMENT RENDSZER
BESZERZÉSE KBF/538/2018”
NEXPOSE Annual Subscription licence használat, bevezetéshez kapcsolódó tanácsadási feladat, Nexpose
Dedicated Perimeter Security Engine szolgáltatás, integrátori támogatás, opcionálisan Rapid7 Nexpose
Dedicated Perimeter Security Engine szolgáltatás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 24224 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 008 - 014442

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (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: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (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: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:

Kiegészítő szójegyzék

Dátum: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok EEKD IV. részt érintően módosított.
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

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (2779/2019)
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: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Éva
Telefon: +36 305996720
E-mail: molnar.eva@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mav-start.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hegesztő műhely kialakításához eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001007222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
44315100-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hegesztő műhely kialakításához szükséges berendezések (1. rész) és eszközök (2. rész) beszerzése a
MÁV-START Zrt. Szolnok Vasút Járműjavító Telephely (VJTH) részére
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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: 2019 - 1800 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 021 - 046828
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/28 (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:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/04/04
Helyesen:
2019/04/15
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban 2019. 02.06-án érkezett kiegészítő tájékoztatás
kérésre válaszul a Kbt. 52.§ és 55.§ rendelkezéseit szem előtt tartva az ajánlattételi határidő
hosszabbításáról és a Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról döntött. A módosítással érintett
szerződéstervezetet a Kbt. 55.§ rendelkezései alapján az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi, mely a módosító hirdetmény megjelenését
követően válik elérhetővé az EKR rendszerben.
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

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (2679/2019)
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: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Boskó Réka
Telefon: +36 46512710
E-mail: bosko.reka@miskolc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mélyépítési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000986762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A felhívás II.1.1) és II.2.1) pontjaiban karakterkorlát okán rövid elnevezés szerepel. A közbeszerzési eljárás
tárgya: Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Miskolc Megyei Jogú Város területén.
Keretmegállapodás keretében Miskolc Megyei Jogú Város mélyépítési munkáinak elvégzésére, ennek
keretében utak, kerékpárutak, hidak, közmű vezetékek, közvilágítás, csapadékvíz-elvezető rendszerek
építése és felújítása, valamint egyéb mély és vízépítési feladatok elvégzése.
A munkákat fővállalkozóként, az üzemeltető átvételi nyilatkozatának megszerzésével és az ahhoz
szükséges valamennyi feladat elvégzésével együtt kell a nyertes ajánlattevőnek megvalósítania.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött keretmegállapodás keretösszege: nettó 8.000.000.000,Nyolcmilliárd HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (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 - 22335 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 234 - 533872
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/29 (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: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7

Kiegészítő szójegyzék

A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatása és a közbeszerzési dokumentumok módosítása (árlista) okán
szükséges a Kbt. 52.§ (4) bekezdésére tekintettel az ajánlattételi határidő módosítása.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Országos Bírósági Hivatal (2640/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lacza Krisztián
Telefon: +36 13544218
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Érdi Járásbíróság épületének kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000047982018
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:
Új Érdi Járásbíróság és Járási Ügyészség épületének kivitelezése
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 024360 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 250 - 576695
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
19154 helyszínrajzi számú telkek területe: 3628 m2
19152 helyszínrajzi számú telek területe: 496 m2
Beépítettség (19154 hrsz.): 61,99%
Beépítettség (19152 hrsz.): 0 m2 (0%)
Beépítési mód: zártsorú
Épület szintszáma: alagsor, fsz.+2 emelet
Összes nettó hasznos alapterület: 3570,90m2
Zöldfelület (19154 hrsz.): 14,71% (533,77m2)
Zöldfelület (19152 hrsz.): 32,72% (162,3m2)
Szintterületi mutató (19154 hrsz.): 1,21
Homlokzatmagasság átlaga: 9,29 m >7,5 és <18m
Parkolóhelyek száma:
19154 hrsz-ú teleken 46 db (23 db fedett, 23 db nyitott)
19152 hrsz-ú teleken 9 db
19154 hrsz-ú telek előtt 18 db
egyéb közterületen – Velencei út 26 db
A kivitelezési munkálatok főbb elemei
• Járási bíróság és Járási Ügyészség épületének teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése,
az Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új épületre vonatkozólag
(építőmesteri munkálatok, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, összetett
védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, közműcsatlakozások kiépítésének munkálatai,
ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai)
• Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlan előtti közterületen végezendő munkálatok
(gyalogos járda, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)
• Érd, Ellenőr utca 2. sz. alatti 19152 hrsz-ú ingatlant érintő munkálatok. Az ingatlan az új épület
telkének gépkocsival való, BV bejárattól független megközelítését biztosítja. (gyalogos járda, kert,
gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)
• Érd, Velencei út mellett létesítendő további gépjármű parkolók kialakítási munkálatai (az épület
megvalósításához szükséges gépjármű parkolók egy része az ingatlanon kívül, közterületen kerül
kialakításra)
A víz és áramvételi lehetőséget Ajánlatkérő biztosítja, annak díja nyertes Ajánlattevőt terheli külön
elszámolás alapján.
Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
Helyesen:
19154 helyszínrajzi számú telkek területe: 3628 m2
19152 helyszínrajzi számú telek területe: 496 m2
Beépítettség (19154 hrsz.): 61,99%
Beépítettség (19152 hrsz.): 0 m2 (0%)
Beépítési mód: zártsorú
Épület szintszáma: alagsor, fsz.+2 emelet
Összes nettó hasznos alapterület: 3570,90m2
Zöldfelület (19154 hrsz.): 14,71% (533,77m2)
Zöldfelület (19152 hrsz.): 32,72% (162,3m2)
Szintterületi mutató (19154 hrsz.): 1,21
Homlokzatmagasság átlaga: 9,29 m >7,5 és <18m
Parkolóhelyek száma:
19154 hrsz-ú teleken 46 db (23 db fedett, 23 db nyitott)
19152 hrsz-ú teleken 9 db
19154 hrsz-ú telek előtt 18 db

egyéb közterületen – Velencei út 26 db
A kivitelezési munkálatok főbb elemei
• Járási bíróság és Járási Ügyészség épületének teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése,
az Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új épületre vonatkozólag
(építőmesteri munkálatok, épületgépészeti munkálatok, épületvillamossági munkálatok, összetett
védelmi- és tűzjelző rendszer védőcsövezési munkái, közműcsatlakozások kiépítésének munkálatai,
ingatlanon belüli gépjárműparkolók kialakítása, kert kialakításának munkálatai)
• Érd, Szabadság tér 6. sz. alatti, 19154 hrsz-ú ingatlan előtti közterületen végezendő munkálatok
(gyalogos járda, gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)
• Érd, Ellenőr utca 2. sz. alatti 19152 hrsz-ú ingatlant érintő munkálatok. Az ingatlan az új épület
telkének gépkocsival való, BV bejárattól független megközelítését biztosítja. (gyalogos járda, kert,
gépkocsi behajtó és gépjármű parkolók kialakításának munkálatai)
• Érd, Velencei út mellett létesítendő további gépjármű parkolók kialakítási munkálatai (az épület
megvalósításához szükséges gépjármű parkolók egy része az ingatlanon kívül, közterületen kerül
kialakításra)
Az áramvételi lehetőség kialakítása Ajánlattevő feladata. A kialakítás, valamint a felhasznált energia
költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.
Vízvételi lehetőség az ingatlanon rendelkezésre áll. A fogyasztásmérés kialakítása Ajánlattevő
feladata. A mérés kialakítása és a felhasznált víz költsége közvetlenül Ajánlattevőt terheli.
Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Semmelweis Egyetem (2443/2019)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berencsi Bernadett
Telefon: +36 12109610
E-mail: berencsi.bernadett@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labordiagnosztikai készülékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000839712018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33124100-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Áramlási citométer készülék beszerzése a VEKOP-2.3.2-16-2016-00002 sz. projekt; nanorészecske
számláló berendezés, laboratóriumi álló ultracentrifuga, és nagy érzékenységű áramlási citométer
beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2017-00016 sz. projekt megvalósítása keretében
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (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 - 22322 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 243 - 554410
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (az 1. rész
tekintetében 1 db áramlási citométer – 4 db lézerrel - készülék szállítása; a 2. rész tekintetében 1
db nanorészecske számláló berendezés szállítása; a 3. rész tekintetében 1 db laboratóriumi álló
ultracentrifuga - 3 féle rotor-csomaggal - szállítása; a 4. rész tekintetében 1 db nagy érzékenységű
áramlási citométer szállítása) szerinti referencia ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a referenciák mennyiségi adatai,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett
teljesítés(eke)t veszi figyelembe.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése
szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
Valamennyi rész tekintetében:
M2) A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. b) pont alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük/
végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; az adott szakemberek tekintetében,
részenként az adott berendezéshez kapcsolódó releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló
dokumentumok; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben
feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás
eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes
időtartama alatt. Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmasság
kétséget kizáróan megállapítható.
Valamennyi rész tekintetében:
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése
alapján az ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában csatolandó külső akkreditált
szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű
intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
(gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítványt).
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek., amely követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
felel meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek. szerint.
Helyesen:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (az 1.
rész tekintetében 1 db áramlási citométer – lézerekkel - készülék szállítása; a 2. rész tekintetében
1 db nanorészecske számláló berendezés szállítása; a 3. rész tekintetében 1 db laboratóriumi álló
ultracentrifuga - rotorokkal - szállítása; a 4. rész tekintetében 1 db nagy érzékenységű áramlási
citométer szállítása) szerinti referencia ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a referenciák mennyiségi adatai,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett
teljesítés(eke)t veszi figyelembe.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése
szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
Valamennyi rész tekintetében:
M2) A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. b) pont alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük/
végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; az adott szakemberek tekintetében,
részenként az adott berendezéshez kapcsolódó releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló
dokumentumok; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben
feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás
eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes
időtartama alatt. Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmasság
kétséget kizáróan megállapítható.
Valamennyi rész tekintetében:
M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja és a 24. § (3) bekezdése
alapján az ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában csatolandó külső akkreditált
szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű
intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
(gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítványt).
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek., amely követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek. szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben (36 hónapban) rendelkezik
- az 1. rész tekintetében 1 db áramlási citométer készülék – 4 db lézerrel - szállítására vonatkozó,
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt
nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával;
- a 2. rész tekintetében 1 db nanorészecske számláló berendezés szállítására vonatkozó, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt
nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával;
- a 3. rész tekintetében 1 db laboratóriumi álló ultracentrifuga - 3 féle rotor-csomaggal - szállítására
vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti,
cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt
referenciával;
- a 4. rész tekintetében 1 db nagy érzékenységű áramlási citométer szállítására vonatkozó, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt
nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával.
Valamennyi rész tekintetében:
M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább 1 (egy) fő, mérnök és/vagy
biológus és/vagy orvos és/vagy technikus végzettségű, a megajánlott berendezés javítására és
karbantartására képes és szakosodott szakemberrel, aki a gyártó szakirányú szervizelési képzésén
sikeresen részt vett, és erről gyártói igazolással rendelkezik és legalább 12 (tizenkettő) hónap
releváns (javítási és/vagy karbantartási) szakmai tapasztalata van. A szakmai gyakorlati idő
ismertetése során az előírt területeken végzett tevékenység vehető figyelembe. Amennyiben egy
szakember több, vagy minden részben a megajánlott adott eszközre vonatkozó előírt tapasztalattal
rendelkezik, az átfedés megengedett, azaz a szakember bemutatható több vagy valamennyi rész
tekintetében is.
A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól - év-hónapig bontásban
történjen.
Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer vehető figyelembe.
Valamennyi rész tekintetében:
M3) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján rendelkezik a megajánlott árura vonatkozó érvényes
CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések
bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
(gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal).
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben (36 hónapban) rendelkezik
- az 1. rész tekintetében 1 db áramlási citométer készülék – lézerekkel - szállítására vonatkozó, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt
nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával;

- a 2. rész tekintetében 1 db nanorészecske számláló berendezés szállítására vonatkozó, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt
nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával;
- a 3. rész tekintetében 1 db laboratóriumi álló ultracentrifuga - rotorokkal - szállítására vonatkozó,
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt
nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával;
- a 4. rész tekintetében 1 db nagy érzékenységű áramlási citométer szállítására vonatkozó, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt
nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával.
Az 1. és 3. részek tekintetében min. 2 db lézerrel és min. 2 db rotorral felszerelt készülék korábbi
szállításának bemutatása szükséges.
Valamennyi rész tekintetében:
M2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább 1 (egy) fő, mérnök és/vagy
biológus és/vagy orvos és/vagy technikus végzettségű, a megajánlott berendezés javítására és
karbantartására képes és szakosodott szakemberrel, aki a gyártó szakirányú szervizelési képzésén
sikeresen részt vett, és erről gyártói igazolással rendelkezik és legalább 12 (tizenkettő) hónap
releváns (javítási és/vagy karbantartási) szakmai tapasztalata van. A szakmai gyakorlati idő
ismertetése során az előírt területeken végzett tevékenység vehető figyelembe. Amennyiben egy
szakember több, vagy minden részben a megajánlott adott eszközre vonatkozó előírt tapasztalattal
rendelkezik, az átfedés megengedett, azaz a szakember bemutatható több vagy valamennyi rész
tekintetében is.
A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hónaptól - év-hónapig bontásban
történjen.
Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer vehető figyelembe.
Valamennyi rész tekintetében:
M3) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján rendelkezik a megajánlott árura vonatkozó érvényes
CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések
bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
(gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az előírt időben tájékoztatja az Érdekelt Gazdasági Szereplőket a módosítás
szándékáról és tartalmáról.
Ajánlatkérő jelen korrigendummal egyidejűleg módosítja a Közbeszerzési dokumentumokat is.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok módosítására tekintettel módosítja az ajánlattételi
határidőt.
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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (2726/2019)
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: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80280071
Postai cím: Szent István Utca 68
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Adorján Gusztáv Tamás
Telefon: +36 42599700
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szszbmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hőenergia szolgáltatás és kazánház-üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000793872018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09300000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő minimum 190 000 GJ/20 hónap mennyiségű hőenergia igényét kívánja kielégíteni. Ajánlatkérő
opcionálisan +50 %-kal eltérhet e hőenergia igényétől. Az ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi
a hőtermelő rendszerek [Nyíregyháza, Szent István u. 68.(3 db kazán és 3 db gyorsgőzfejlesztő),
Nyíregyháza, Sóstói u. 62.(3 db kazán), Nagykálló, Szabadság tér 13. (3 db kazán), Mátészalka, Kórház u.
2–4.(5 db kazán és 2 db gőzkazán), Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. (3 db kazán), Vásárosnamény, Ady E. u.
5. (2 db kazán), Nyírbátor, Édesanyák útja 1. (3 db kazán)] működtetése, karbantartása, hibaelhárítása és a
fogyasztások követésére energia kontroll rendszer működtetése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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 - 22431 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 238 - 543254
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/07 (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:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/04/16
Helyesen:
2019/04/23
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 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma

Kiegészítő szójegyzék

A következő helyett:
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján a beérkezett kiegészítő tájékoztatásokra tekintettel
egyúttal módosítja a közbeszerzési dokumentumokat is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (2111/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Blaha Lujza tér felújítása"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Blaha Lujza tér felújítása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71245000-7

További tárgyak:
71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő feladata "Blaha Lujza tér felújítása" tárgyában az
alábbi közterületek, utak, műtárgyak felújításához, átépítéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas teljes
körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges
engedélyek, jóváhagyások teljes körű megszerzése és tenderdokumentáció elkészítése a mellékelt műszaki
diszpozícióban foglaltak szerint.
Tervezési terület:
- Blaha Lujza tér (Rákóczi út-József Körút - Europeum - Corvin áruház - Márkus Emília utca által határolt
része) komplex köztér rendezése kb. 10 000 m2 területen- Somogyi Béla utca rendezése a Blaha Lujza tér
és Gutenberg tér között

- Blaha Lujza téri aluljáró és nyilvános illemhelyek teljes területe (1800 m2)
- Nagykörút -Rákóczi út csomópont akadálymentesítése
(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: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 148 - 339142
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Blaha Lujza tér felújítása"
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 139.200.000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlatot tevők
MG Építész Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) adószám:
13079909-2-43
"KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Kft. és UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. közös ajánlattevők
(1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. em. 4-5. és 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)
adószám: 10336706-2-41 és 10867156-2-43

A szerződés módosítás dátuma: 2018.november 12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
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:
2019/02/11 (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):

71320000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71245000-7

További tárgyak:
71246000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u 19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő feladata "Blaha Lujza tér felújítása" tárgyában az
alábbi közterületek, utak, műtárgyak felújításához, átépítéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas teljes
körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges
engedélyek, jóváhagyások teljes körű megszerzése és tenderdokumentáció elkészítése a mellékelt műszaki
diszpozícióban foglaltak szerint.
Tervezési terület:
- Blaha Lujza tér (Rákóczi út-József Körút - Europeum - Corvin áruház - Márkus Emília utca által határolt
része) komplex köztér rendezése kb. 10 000 m2 területen- Somogyi Béla utca rendezése a Blaha Lujza tér
és Gutenberg tér között

- Blaha Lujza téri aluljáró és nyilvános illemhelyek teljes területe (1800 m2)
- Nagykörút -Rákóczi út csomópont akadálymentesítése
(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: 285
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 139.200.000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit a szerződés hatálybalépésétől számított 285
napon belül köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:
4.1.1.1. 1. részteljesítés: Megrendelő által elfogadott engedélyezési terv leszállítása megrendelő
részére. Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépését követő 185. munkanap (kötbérterhes
határidő),
4.1.2. 2. részteljesítés: Engedélyek jóváhagyások és tanúsítások leszállítása megrendelő részére.
Teljesítési határidő: az 1. részteljesítést követő 60. munkanap (nem kötbérterhes határidő),
4.1.3. 3. részteljesítés: Kiviteli terv és tenderdokumentáció leszállítása a megrendelő részére:
Teljesítési határidő: az 2. részteljesítést követő 40. munkanap (kötbérterhes határidő).
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: Vállalkozó 2018.10.03-án kelt akadályközlésével tájékoztatta a
megrendelőt, hogy a teljesítési határidő - feleken kívülálló okokra való hivatkozással - nem tartható.
Vállalkozó előadta, hogy a szerződés teljesítése során felmerült kérdések tisztázására 2018.
október 1. napjára összehívott projekt irányító bizottsági ülésre nem került sor, így az egyes, az
engedélyezési tervek véglegesítéséhez elengedhetetlen döntések nem születtek meg. Vállalkozó
jelezte, hogy az engedélyezési tervek véglegesítése és leszállítása a fenti döntések meghozatalát
követő 4 hét elteltével lehetséges. Figyelemmel arra, hogy a teljesítési határidők egymásra épülnek,
így az 1. részteljesítési határidő módosítása az azt követő határidőkre is kihat, ezért a szerződésben
rögzített teljesítési határidők felülvizsgálata és módosítása szükséges.
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: 139.200.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 139.200.000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (2100/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: +36 12252590
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.esztergomi-ersekseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés
keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés
keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45212360-7

További tárgyak:

45262800-9
45262690-4
45262700-8

45260000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1092 Budapest, Bakáts tér (Hrsz.: 36910)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási
szerződés keretében
Az épület műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszám: 15664
A 4503 m2 területű műemlék ingatlanon a meglévő római katolikus templom részleges átalakítása,

felújítása és az altemplom bővítése történik.
A beruházás műszaki tartalma és adatai:
- terepszint alatti bővítés: 800 m3
- monolit vasbeton szerkezetű, fúr t vasbeton cölöpalapozású alépítmény kialakítása: 485 m3
- talajvíznyomás elleni lemezszigetelés ellenszerkezetekkel: 810 m2
- talajvíznyomás elleni bevonatszigetelés: 1170 m2
- talajvíznyomás elleni injektált szigetelés: 840 m2
- talajvíznyomás elleni injektált tömbszigetelés: 35 0 m2
- csapadékvíz elleni lemezszigetelés: 231 m2
- lapostető hőszigetelése: 198 m2
- terepszint alatti fal hőszigetelése : 320 m2
- homlokzati kőburkolatok helyreállítása, szü kség szerinti cseréje, pótlása: 3100 m2
- homlokzati téglaburkolatok helyreállítása, szükség szerinti pótlása: 1890 m2
- magastető héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, szálcement pal afedésre: 1248 m2
- magastető (lépcsőházi tornyok) héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, pikkelyes
rézlemez fedésre: 112 m2
- magastető (harangtorony ) héjalás- és deszkázat csere pikkelyes rézlemez fedésre: 172 m2
- történeti fa fedélszék felújítása, szükség szerinti megerősítése: 1150 (vetületi) m2
- padlóburkolat csere kőlap burkolatra: 1160 m2
- terrazzo padlóburkolat kialakítása: 120 m2
- belső vakolatok készítése: 1500 m2
- történeti asztalos szerkezetű nyílász árók felújítása: 19 db
- új hőhídmentes acél tokos nyílászárók beépítése: 16 db
- új hőhidas acél tokos nyílászárók beépítése: 10 db
- új üvegezett tetőkibúvók beépítése: 29 db
- rézlemez borítású tetőkibúvó újragyártása: 4 db
- új acél szerkezetű üvegfödém kialakítása: 12 db
- történeti lakatos szerkezetek felújítása: 33 db
- új lakatos szerkezetek kialakítása: 66 db
- díszműbádogos csúcsdíszek kialakítása: 1 1 db
- új tömbkő elemek kifaragása és elhelyezése: 7 0 db
- támfal kő, tégla és kovácsoltvas elemeinek felújítás a, támfal mentén szivárgó rendszer telepítése: 200 fm
- kültéri burkolatok kialakítása: 1580 m2
- kültéri tömbkő lépcsők kialakítása teljes rétegrenddel: 60 m2
- füvesítés: 1130 m2
- meglévő fa átülteté se: 1 db
- lombos fák ültetése: 3 db
- középmagas cserjék ülteté se: 1128 db
- új kültéri berendezési tárgyak elhelyezé se: 32 db
- automata öntözőrendszer kialakítása: 1130 m2
- csapadékvíz bekötő csatorna kialakítása a szüks éges műtárgyakkal kompletten: 40,5 fm
- elektromos vezetékek elhelyezése új védőcsövekben: 4270 m
- elektromos szerelvények elhelyezése és bekötése: 80 db
- elektromos fűtőberendezés elhelyezése és bekötése: 19 d b
- elektromos padlófűtés kialakítása: 32 m2
- lámpatestek elhelyezése: 191 db
- elektromos elosztók elhelyezése: 3 készlet
- alapföldelés kialakítása: 85 fm
- villámvédelmi rendszer kialakít ása: 125 fm
- tűzvédelmi berendezési tárgyak elhelyezése : 16 db
- mosdó helyiség kialakítása elszívásos szellőzéssel é s szennyvízelvezetéssel: 2 db
A felújítás komplex, építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is m agában foglal.
A feladatok között kő-, fémtárgy restaurátori feladatok is szerepelnek.
(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: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 079 - 175851
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc
templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/04 (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: CONFECTOR M érnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 1 1.
Város: Budape st
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 888900000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019. január 25.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési H atóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882 8592
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. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési H atóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882 8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45212360-7

További tárgyak:

45262800-9

Kiegészítő szójegyzék

45262690-4
45262700-8
45260000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1092 Budapest, Bakáts tér (Hrsz.: 36910)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási
szerződés keretében
Az épület műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszám: 15664
A 4503 m2 területű műemlék ingatlanon a meglévő római katolikus templom részleges átalakítása,
felújítása és az altemplom bővítése történik.
A beruházás műszaki tartalma és adatai:
- terepszint alatti bővítés: 800 m3
- monolit vasbeton szerkezetű, fúr t vasbeton cölöpalapozású alépítmény kialakítása: 485 m3
- talajvíznyomás elleni lemezszigetelés ellenszerkezetekkel: 810 m2
- talajvíznyomás elleni bevonatszigetelés: 1170 m2
- talajvíznyomás elleni injektált szigetelés: 840 m2
- talajvíznyomás elleni injektált tömbszigetelés: 35 0 m2
- csapadékvíz elleni lemezszigetelés: 231 m2
- lapostető hőszigetelése: 198 m2
- terepszint alatti fal hőszigetelése : 320 m2
- homlokzati kőburkolatok helyreállítása, szü kség szerinti cseréje, pótlása: 3100 m2
- homlokzati téglaburkolatok helyreállítása, szükség szerinti pótlása: 1890 m2
- magastető héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, szálcement pal afedésre: 1248 m2
- magastető (lépcsőházi tornyok) héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, pikkelyes
rézlemez fedésre: 112 m2
- magastető (harangtorony ) héjalás- és deszkázat csere pikkelyes rézlemez fedésre: 172 m2
- történeti fa fedélszék felújítása, szükség szerinti megerősítése: 1150 (vetületi) m2
- padlóburkolat csere kőlap burkolatra: 1160 m2
- terrazzo padlóburkolat kialakítása: 120 m2
- belső vakolatok készítése: 1500 m2
- történeti asztalos szerkezetű nyílász árók felújítása: 19 db
- új hőhídmentes acél tokos nyílászárók beépítése: 16 db
- új hőhidas acél tokos nyílászárók beépítése: 10 db
- új üvegezett tetőkibúvók beépítése: 29 db
- rézlemez borítású tetőkibúvó újragyártása: 4 db
- új acél szerkezetű üvegfödém kialakítása: 12 db
- történeti lakatos szerkezetek felújítása: 33 db
- új lakatos szerkezetek kialakítása: 66 db
- díszműbádogos csúcsdíszek kialakítása: 1 1 db

- új tömbkő elemek kifaragása és elhelyezése: 7 0 db
- támfal kő, tégla és kovácsoltvas elemeinek felújítás a, támfal mentén szivárgó rendszer telepítése: 200 fm
- kültéri burkolatok kialakítása: 1580 m2
- kültéri tömbkő lépcsők kialakítása teljes rétegrenddel: 60 m2
- füvesítés: 1130 m2
- meglévő fa átülteté se: 1 db
- lombos fák ültetése: 3 db
- középmagas cserjék ülteté se: 1128 db
- új kültéri berendezési tárgyak elhelyezé se: 32 db
- automata öntözőrendszer kialakítása: 1130 m2
- csapadékvíz bekötő csatorna kialakítása a szüks éges műtárgyakkal kompletten: 40,5 fm
- elektromos vezetékek elhelyezése új védőcsövekben: 4270 m
- elektromos szerelvények elhelyezése és bekötése: 80 db
- elektromos fűtőberendezés elhelyezése és bekötése: 19 d b
- elektromos padlófűtés kialakítása: 32 m2
- lámpatestek elhelyezése: 191 db
- elektromos elosztók elhelyezése: 3 készlet
- alapföldelés kialakítása: 85 fm
- villámvédelmi rendszer kialakít ása: 125 fm
- tűzvédelmi berendezési tárgyak elhelyezése : 16 db
- mosdó helyiség kialakítása elszívásos szellőzéssel é s szennyvízelvezetéssel: 2 db
A felújítás komplex, építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is m agában foglal.
A feladatok között kő-, fémtárgy restaurátori feladatok is szerepelnek.
(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: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/19 (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: 959752604
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: CONFECTOR M érnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Módosított:
1.4. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként az árajánlatában meghatározott 959
752 604 Ft + ÁFA azaz kilencszázötvenkilencmillió-hétszázötvenkettőezer-hatszáznégy forint +
kettőszázötvenkilencmillió-százharmincháromezer-kettőszázhárom forint általános forgalmi adó
vállalkozói díjra jogosult.
1.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységet teljes körűen és
hiánytalanul köteles elvégezni és jelen szerződésben részletezett műszaki átadás-átvételi eljárás
keretében az elvégzett kivitelezési munkát, a lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejű

átadásával átadni a legkésőbb 2019. június hó 19. napján. Vasárnap és állami ünnepnapon nem
történhet munkavégzés, az építéstechnológailag feltétlenül szükséges tevékenységeken túlmenően.
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: Árváltozás:
Elmaradó munkák nettó 22.667.970 Ft, illetve 4.088.800 Ft, együtt 26.756.770 Ft értékben.
Pótmunkák nettó 30.754.104 Ft, illetve 66.855.270 Ft, együtt 97.609.374 Ft értékben, a vállalkozási
szerződés 4.12.3. pontjával összhangban.
Teljesítési határidő:
A 75 napos hosszabbítás - műszaki ellenőri jóváhagyás szerinti - indokai:
az altemplom alapozásának feltárását követően szküségessé vált földmunka, mélyépítés és
szerkezetépítés két ütemben történő megvalósítása;
az altemplomi alapozás módosított statikai tervek szerinti kivitelezése;
az altemplom határoló szerkezeteinek vízszigetelése a módosított tervek szerint;
az ELMÜ kábel és gázvezeték kiváltás miatt az altemplom északi területén történt műszaki
módosítások kivitelezése
A módosítás nem tekinthető lényegesnek, mivel nem határoz meg olyan feltételeket, amely az
eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett
másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna
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: 888900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 959752604 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Magyar Nemzeti Levéltár (2696/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Levéltár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84932002
Postai cím: Bécsi kapu Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matkovics Andrea
Telefon: +36 703900451
E-mail: beszerzes@mnl.gov.hu
Fax: +36 12252805
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnl.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdai szolgáltatások beszerzése az MNL részére
Hivatkozási szám: EKR000053112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai előkészítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

79800000-2

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Kecskemét, Pécs, Gyula, Miskolc,
Szeged, Székesfehérvár, Győr, Sopron, Debrecen, Eger, Szolnok, Esztergom, Salgótarján,
Kaposvár, Nyíregyháza,Szekszárd, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kötészeti munkát nem igénylő nyomdai munkák a Magyar Nemzeti Levéltár részére, 2 millió Forint
keretösszegben:
- Névjegykártya
- Kitűző (Badge)
- Meghívó/szóróanyag
- Oklevél
- Irattartó mappa
- Falinaptár
- Jegyzettömb
- Levéltári pallium

- Ügyiratpótló lap
- Kérő-/kísérőlap
- Őrjegy
Tájékoztató mennyiség (Ajánlatkérő nem vállal rá megrendelési kötelezettséget): 1760 példány
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 218 - 499915
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11/20-45/2018 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyomdai előkészítés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/26 (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: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@patria.hu
Telefon: +36 306786967
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: 2000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2018. november 21.
A szerződés módosításáról szóló hirdetmény Hatóság részére történő megküldése a következő
oknál fogva nem felel meg a Kbt. 37. § (5) bekezdésében foglaltaknak: A szerződés módosításról
szóló hirdetményt egy több részes eljárás esetében részenként külön-külön kell feladni az EKR
rendszerben. A felületen a "Szerződés módosítása hirdetmény feladása" eljárási cselekmény csak
egyszer indítható el, amíg az adott részre vonatkozó hirdetmény nem kerül elfogadásra, addig a
többi rész esetében a hirdetmény feladására a rendszerben nincs lehetőség. Jelen közbeszerzési
eljárás II. részére vonatkozó hirdetmény 2018.11.27-én került feladásra, mellyel kapcsolatban
2018.11.30-án hiánypótlás érkezett (hirdetmény azonosítója: KÉ.22106/2018). Az EKR rendszer egy
informatikai hibája miatt a hiánypótlást Ajánlatkérő nem tudta teljesíteni. Erről az EKR üzemeltetőjét
haladéktalanul értesítette. A hiba a legújabb EKR fejlesztéssel került kiküszöbölésre, mely után a II.
részre vonatkozóan a hiánypótlást Ajánlatkérő teljesítette. A TED-adatbankban történő közzétételre
2019.02.07-én került sor 2019/S 027-060902 iktatószámon. Így Ajánlatkérő ezúton adja fel az eljárás
III. részére vonatkozó szerződés módosításról szóló hirdetményt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VII.2.1) pont folytatása: Ennek pedig az volt az oka, hogy az EKR abban a pillanatban nem
rendelkezett erről a kérdésről, a rendszerben nem volt elérhető ilyen funkció, így a Megrendelő
jóhiszeműen úgy állította őssze a tervezetet, hogy az megfeleljen a Kbt. 105. §-ban, illetve a
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.
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:
2019/02/12 (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):

79800000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79800000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Kecskemét, Pécs, Gyula, Miskolc,
Szeged, Székesfehérvár, Győr, Sopron, Debrecen, Eger, Szolnok, Esztergom, Salgótarján,
Kaposvár, Nyíregyháza,Szekszárd, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kötészeti munkát nem igénylő nyomdai munkák a Magyar Nemzeti Levéltár részére, 2 millió Forint
keretösszegben:
- Névjegykártya
- Kitűző (Badge)
- Meghívó/szóróanyag
- Oklevél
- Irattartó mappa
- Falinaptár
- Jegyzettömb

- Levéltári pallium
- Ügyiratpótló lap
- Kérő-/kísérőlap
- Őrjegy
Tájékoztató mennyiség (Ajánlatkérő nem vállal rá megrendelési kötelezettséget): 1760 példány
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81284032
Postai cím: Hunyadi János Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@patria.hu
Telefon: +36 306786967
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): A lefolytatott kőzbeszerzési eljárás III. részére vonatkozó keretmegállapodás Kbt. 141.
§ (6) bekezdése szerinti nem lényeges módosításra volt szűkség. Az alább ismertetett okoknál
fogva a keretmegállapodás alábbi rendelkezései módosultak: I.1. pont második bekezdés, I.2.
pont utolsó bekezdés, I.3. pont első bekezdés, I.4. pont, XII.1. pont, XII.2. pont, XII.3. pont.
VII.2.2) pont folytatása: 2018. augusztusában jelent meg az EKR Felhasználói kézikőnyv V10
verziója, melynek 34. oldala az alábbi információt kőzőlte: „Szintén az alapadatok rőgzítésekor
kell megadnunk azt is, hogy az eljárás keretmegállapodás megkőtésére irányul-e. Ehhez
még mindig az Eljárás alapadatai felűleten, az oldalsó menűsorban a Keretmegállapodás
menűpontra kell kattintanunk. Igen válasz esetén, az eljárás eredményes lefolytatását kővetően
az EKR létre fogja hozni a keretmegállapodást, amely alapján írásbeli konzultációt, kőzvetlen
megrendelést vagy verseny újranyitást indíthatunk majd (természetesen csak a Kbt-ben előírtakkal
ősszhangban tudunk e három eljárás kőzőtt választani).” Mindemellett a Kormányrendelet
2. § (5) bekezdése kimondja, hogy: „A tervpályázati eljárásban, a keretmegállapodás alapján az
ajánlatkérő általi kőzvetlen megrendelés, dinamikus beszerzési rendszerben az ajánlattételi
szakasz lefolytatása vagy elektronikus katalógus alkalmazása esetén, valamint az elektronikus
katalógus Kbt. 109. § (5) és (11) bekezdése szerinti alkalmazása során az (1) bekezdéstől
eltérően az elektronikus kommunikáció az EKR-től eltérő informatikai rendszerben is tőrténhet.”
Ezen két információ alapján megállapítható, hogy egyrészt a Korm. rend. ezen pontja nem
rendelkezik az írásbeli konzultációról, valamint a verseny újranyitásáról, másrészt csak azt engedi
meg, hogy az elektronikus kommunikáció az EKR-től eltérő informatikai rendszerben is tőrténhet,
melyre vonatkozó kővetelményeket a Korm. rendelet 2. § (8)-(9) bekezdései rőgzítenek. Ezzel
szemben a felhasználói kézikőnyv egyértelműen kimondja, hogy a keretmegállapodás I. részének
eredményes lefolytatását kővetően az EKR létrehozza a keretmegállapodást, amely alapján
írásbeli konzultációt, kőzvetlen megrendelést vagy verseny újranyitást indíthatunk. Annak tisztázása
érdekében, hogy hogyan szűkséges eljárnunk, 2018. augusztus 28-án Megrendelő megkereste
a NEKSZT Kft-t az alábbi kérdéssel: „Ezúton szeretnénk kérni szíves tájékoztatásukat atekintetben,
hogy amennyiben egy ajánlatkérő keretmegállapodás megkőtésére indít EKR-ben kőzbeszerzési

eljárást, meg is kőti a keretmegállapodást, úgy ezt kővetően a megrendelést, verseny újranyitást
illetve írásbeli konzultációt is EKR-ben kell-e intéznie? Ha igen, akkor legyenek kedvesek megadni
ennek módját, folyamatát, lépéseit!” A kérdéssel kapcsolatban 2018. szeptember 14-én az alábbi
válasz érkezett: „Nincs kapacitásunk sajnos egyenlőre nyomon kővetni a kérdésekre adott
válaszokat, érdeklődésére reagálnék azzal, hogy a kézikőnyv 33. oldalán talál információt erről.
Meg kell indítani az eljárást, az alapadatoknál megadni, hogy keretmegállapodással indul az eljárás
és a későbbiekben új eljárásként tud indítani megrendelést, verseny újranyitást illetve írásbeli
konzultációt is, ahol egy legőrdűlő menűből ki tudja majd választani a lefolytatott eljárást.”
Mindezt figyelembe véve vált szűkségessé a keretmegállapodás Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti
módosítása, tekintettel arra, hogy az eljárás megindításakor elkészített keretmegállapodás tervezet
a keretmegállapodás II. részére vonatkozó rendelkezéseket nem az elektronikus kőzbeszerzési
rendszer alkalmazásának szabályaival tartalmazta. Folyt. VI.4.3) pontban.
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 kőzbeszerzési eljárást indító dokumentumok - beleértve
a keretmegállapodás tervezet - elkészítésénél Megrendelő figyelembe vette a Kbt., illetve a
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) keretmegállapodásra vonatkozó
rendelkezéseit. Jelen időpontban a keretmegállapodás II. részének lefolytatásával kapcsolatban a
Kbt. 105. §-a volt irányadó, a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglalt eltéréssel. Az elektronikus
kőzbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) ebben az időpontban nem tartalmazott a
keretmegállapodások II. részének lefolytatásával kapcsolatos funkciókat, melyet az is bizonyít, hogy
az EKR felhasználói kézikőnyve ekkor még nem tért ki erre a kérdéskőrre. Ennek alapján kerűlt
elkészítésre és kikűldésre a keretmegállapodás tervezet az eljárás megindításakor. Folyt. VII.2.1)
pontban.
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: 2000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2534/2019)
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: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK24313
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilovics Klára
Telefon: +36 305583722
E-mail: szilovics.klara@mav-hev.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav-hev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-hev.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A MÁV-HÉV Zrt. kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A MÁV-HÉV Zrt. kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

66510000-8

További tárgyak:

66514130-6

66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljes HÉV hálózat területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vasúti baleseti felelősségbiztosítás, valamint nem vasúti baleseti felelősségbiztosítás a MÁV-HÉV Zrt.
részére, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A vasúti társaság működési engedélyeiben rögzített, valamint bejelentés-köteles vasúti szakmai
tevékenységei, a vasúti baleseti felelősségbiztosítás tekintetében a 271/2007. (X.19.) Korm. rendeletnek, a
nem vasúti baleseti felelősségbiztosítás tekintetében a 6/2010. (I.21.) Korm. rendeletnek, illetve a kárfedezeti
képesség biztosításáról szóló mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően.
A MÁV-HÉV Zrt. 1 000 000 000 HUF. fedezeti összeghatárig terjedő értékben - mely ez esetben a
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján kerül megállapításra - a vasúti
balesettel összefüggésben a felelősségi körébe tartozóan az utasoknak és a harmadik személyeknek -

különösen a személyek életében, testi épségében és egészségében, a poggyászban, a vasúti pályában,
a vasúti pálya tartozékaiban, a vasúti üzemi létesítményben, a vasúti járműben, a szállított áruban, a
postaküldeményekben, valamint a környezetben - általa e minőségében, vagy a vasúti közlekedési
tevékenység végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek által okozott károk megtérítésére és
sérelemdíj megfizetésére, továbbá 70 000 000 HUF. fedezeti összeghatárig terjedő értékben - mely ez
esetben a 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján kerül megállapításra - az
e minőségében, vagy a vasúti közlekedési tevékenység végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek
által nem vasúti balesetből származó, utasnak okozott kár megtérítésére kíván felelősségbiztosítási
szerződést kötni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 109 - 249076
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A MÁV-HÉV Zrt. kötelező baleseti kárfedezeti
képességének biztosítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
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: 612000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Allianz Hungária Zrt. (nyertes ajánlattevő)
Adószáma: 10337587-4-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-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 1 882 8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (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):

66510000-8
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

66510000-8

További tárgyak:

66514130-6

Kiegészítő szójegyzék

66516000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Országos vasúti hálózat
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vasúti baleseti felelősségbiztosítás, valamint nem vasúti baleseti felelősségbiztosítás a MÁV-HÉV Zrt.
részére, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A vasúti társaság működési engedélyeiben rögzített, valamint bejelentés-köteles vasúti szakmai
tevékenységei, a vasúti baleseti felelősségbiztosítás tekintetében a 271/2007. (X.19.) Korm. rendeletnek, a
nem vasúti baleseti felelősségbiztosítás tekintetében a 6/2010. (I.21.) Korm. rendeletnek, illetve a kárfedezeti
képesség biztosításáról szóló mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően.
A MÁV-HÉV Zrt. 1 000 000 000 HUF. fedezeti összeghatárig terjedő értékben - mely ez esetben a
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján kerül megállapításra - a vasúti
balesettel összefüggésben a felelősségi körébe tartozóan az utasoknak és a harmadik személyeknek különösen a személyek életében, testi épségében és egészségében, a poggyászban, a vasúti pályában,
a vasúti pálya tartozékaiban, a vasúti üzemi létesítményben, a vasúti járműben, a szállított áruban, a
postaküldeményekben, valamint a környezetben - általa e minőségében, vagy a vasúti közlekedési
tevékenység végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek által okozott károk megtérítésére és
sérelemdíj megfizetésére, továbbá 70 000 000 HUF. fedezeti összeghatárig terjedő értékben - mely ez
esetben a 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján kerül megállapításra - az
e minőségében, vagy a vasúti közlekedési tevékenység végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek
által nem vasúti balesetből származó, utasnak okozott kár megtérítésére kíván felelősségbiztosítási
szerződést kötni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 641271000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
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): Ajánlatkérő (Biztosított) működési engedélye kiegészült országos pályahálózaton
személyszállítási, árutovábbítási tevékenység végzésével, melynek kezelésére a Felek a szerződés
kiegészítették egy új fedezeti körrel. Az új fedezeti kör kiterjed a MÁV-HÉV Zrt. vonalak közötti
országos pályahálózaton történő üzemi célú szállítómenetekre, és a nosztalgia járművekkel történő
országos pályahálózaton végzett áruszállításra.
Szerződésmódosítás időpontja: 2019.01.21.
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: Ajánlatkérő (Biztosított) működési engedélye kiegészült országos
pályahálózaton személyszállítási, árutovábbítási tevékenység végzésével, mely a Szerződés
módosítását teszi szükségessé a Kbt. 141. § (2) bekezdés és a 141. § (6) bekezdés szerint.
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: 612000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 641271000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nemzeti Kommunikációs Hivatal (1413/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Huszár András
Telefon: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve
országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve
országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

92112000-9

További tárgyak:

79952000-2
79821000-5
79416000-3
79311200-9

79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
beszerzés tárgyának meghatározása: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs
ügynökségi feladatok ellátása” A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb nettó
787 401 575 Ft + Áfa, azaz nettó hétszáznyolcvanhétmillió-négyszázegyezer-ötszázhetvenöt forint
keretösszegig. A keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a keretösszeg 30 %-a, azaz 236 220 473
Ft + Áfa, azaz kétszázharminchatmillió-kétszázhúszezer-négyszázhetvenhárom forint + általános forgalmi
adó tekintendő opciós összegnek.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az ajánlatkérő a
Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(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: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (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: 2018 /S 228 - 522116
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 15 Elnevezés: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex
kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 787 401 575 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint,
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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):

79342200-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79311200-9

További tárgyak:

79416000-3

Kiegészítő szójegyzék

79342200-5
79822500-7
79821000-5
79952000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
részére a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex
kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
a 2018. évi Családok éve országos programsorozat kampányához kapcsolódó komplex kommunikációs
ügynökségi feladatok ellátása” A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb nettó
787 401 575 Ft + Áfa, azaz nettó hétszáznyolcvanhétmillió-négyszázegyezer-ötszázhetvenöt forint
keretösszegig. A keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a keretösszeg 30 %-a, azaz 236 220 473
Ft + Áfa, azaz kétszázharminchatmillió-kétszázhúszezer-négyszázhetvenhárom forint + általános forgalmi
adó tekintendő opciós összegnek.
A II.2.5) pontban megjelölt értékelési szempont arra tekintettel került megjelölésre, hogy az ajánlatkérő a
Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációs eljárást alkalmazza.
(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: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (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: 787.401.575
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Eredeti: 7.5.A nettó Keretösszeg (beleértve az opciós összeget is) legfeljebb 80 %-a,
azaz nettó 629.921.260 Ft, azaz nettó hatszázhuszonkilencmillió-kilencszázhuszonegyezerkettőszázhatvan forint a Kormányrendeletben meghatározott kormányzati kommunikációs feladatok
megvalósítására használható fel:
- kutatási feladatok
- stratégiai tervezés és tanácsadás
- grafikai tervezés
- integrált reklámügynökségi szolgáltatások
- PR ügynökségi szolgáltatások

- Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások
- gyártás
- rendezvényszervezés.
Módosított:
7.5. A nettó Keretösszeg (beleértve az opciós összeget is) legfeljebb 95 %-a, azaz nettó
748.031.496.- Ft, azaz nettó hétszáznegyvennyolcmillió-harmincegyezer-négyszázkilencvenhat
forint a Kormányrendeletben meghatározott kormányzati kommunikációs feladatok megvalósítására
használható fel:
- kutatási feladatok
- stratégiai tervezés és tanácsadás
- grafikai tervezés
- integrált reklámügynökségi szolgáltatások
- PR ügynökségi szolgáltatások
- Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások
- gyártás
- rendezvényszervezés.
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: Felek a vállalkozás keretszerződés 7.5. pontját a Kbt. 141. § (6)
bekezdésre tekintettel módosítják.
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: 787.401.575 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 787.401.575 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (2727/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében,
Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek
településeken megval
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.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében,
Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek
településeken megval
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232400-6

További tárgyak:

45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3

45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU323 A teljesítés fő helyszíne: Balkány település
Hajdúnánás és Hajdúdorog települések
Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek községek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a
nemzeti fejlesztési
miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a
szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)
rendeletében
Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások
megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a
KEHOP2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében, Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint
Tunyogmatolcs,
Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat fejlesztési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Balkány település
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Bekötendő ingatlanok száma: 542 db
Meglévő szennyvíztisztító telepek technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai
gépészet fejlesztését is) és
korszerűsítése:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 7069 LE
Hajdúnánás és Hajdúdorog települések
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Bekötendő ingatlanok száma:
Hajdúnánáson: 366 db
Hajdúnánás-Tedej településrészen: 137 db
Hajdúdorogon: 48 db
Meglévő szennyvíztisztító telepek technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai
gépészet fejlesztését is) és
korszerűsítése:
A hajdúnánási telep jelenlegi névleges terhelése 21 000 LE. A tervezett fejlesztések miatt hidraulikai
kapacitásbővítés nem
várható.
Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek községek
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Bekötendő ingatlanok száma:
Tunyogmatolcs: 764 db
Fülpösdaróc: 20 db
Géberjén: 106 db
Győrtelek: 325 db
Meglévő szennyvíztisztító telepek technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai
gépészet fejlesztését is) és
korszerűsítése:

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 3 972 LE
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési
feladatokra vonatkozó
leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került
csatolásra.
(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: 1080
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 089 - 173882
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001
azonosítószámú projekt keretében, Balkány, Hajdúnánás és Hajdúdorog, valamint Tunyogmatolcs,
Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek településeken megval
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. - az E-B 2020 Konzorcium vezető tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: HU
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14561646
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Betonútépítő Zrt.- az E-B 2020 Konzorcium tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jász u. 156-158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: snagy@betonutepito.hu
Telefon: +36 14561646
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14561646
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: 4992464080 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevők adószáma:

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 13125811-2-44
Betonútépítő Zrt. 23041565-2-41
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. E-B 2020 Konzorcium
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
2225 Üllő, belterület hrsz 3753. 13125811-2-44
Betonútépítő Zrt.
1131 Budapest, Jász u. 156-158. 23041565-2-41
2. Colas Alterra Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73. 13961149-2-44
3. Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 10452556-2-44
4. SWIETELSKY Magyarország Kft.
1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em. 14300327-2-44
VII.2.2) és VII.2.1) ponthoz:
A KORÁBBI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKAI
2.1 A Vállalkozó Balkány település szennyvízcsatornázása projekt vonatkozásában a kiadott
árazatlan költségvetésben
szereplőknek megfelelően 6 darab átemelő építésére tett ajánlatot. A dokumentáció részeként
kiadott szennyvízcsatorna hálózat
tervei alapján azonban csak 5 darab új átemelő létesítése szükséges.
2.2 Felek a 2. sz. szerződésmódosítással a fenti eltérést a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pont
alapján kívánják kezelni.
2.3 A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pont alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgálata nélkül
- új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az
ellenérték növekedése - vagy több
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
Mivel a szerződés módosításaként az ellenérték változása nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés a)
és b) pontjaiban foglalt egyik
korlátot sem, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik
az eredeti szerződés
jellegéhez, módosítható a szerződés.
VII.2.2) és VII.2.1) ponthoz
A JELENLEGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKAI
A változtatási javaslat szerint a Toldi Miklós utcai 7-0-0 jelű gravitációs csatorna esése megfordul a
Táncsics utca felé.
A Toldi Miklós utca mélyen fekvő alsó végén, az 542 hrsz. önkormányzati tulajdonú területen egy új,
#1,40 m-es szennyvízátemelő (29,9 m3/d = 2,99 m3/h) épül. Az átemelőből a nyomóvezeték a Toldi
Miklós utcai meglévő nyomóvezetékbe nyomja a szennyvizet.
A régi szennyvízátemelő (M10) szanálásra kerül.
Felek jelen 3. sz. szerződésmódosítással a fenti eltérést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján
kívánják kezelni.
Az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki megoldástól eltérő üzemeltetői előírást
a felek egyike sem láthatta előre a szerződés megkötését megelőzően, e módosított igényre a
dokumentumok áttanulmányozásával és a helyszín megtekintésével sem lehetett következtetni. Az
Üzemeltetői nyilatkozat alapján felmerülő munkákat az ajánlatkérési dokumentáció nem azért nem
tartalmazta, mert az hibás, illetve mert a kivitelező a terv megvizsgálásakor nem volt kellően gondos,
hanem azért, mert ezen utólagos igényeket előre látni nem lehetett, mivel erre az Üzemeltető
szerződéskötés előtti nyilatkozatai nem utaltak.
A Felek által előre nem látható Változás - az üzemeltetési tapasztalatok alapján megváltozott
Üzemeltetői igények - következtében az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki
tartalom módosítása válik szükségessé, ami azonban nem változtatja meg a szerződés általános
jellegét.

A műszaki tartalom változás az elkészült Létesítmény hatékonyságát és értékét növeli (az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át) a Megrendelő számára,
kisebb üzemeltetési kockázatot hordoz magában.
A Változtatási javaslat alapján meghatározható pótköltség nettó 17 411 780.- forint, mely költséget a
Vállalkozó érvényesíteni kívánja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)(9) bekezdéseiben foglalt
előírások alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (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):

45200000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45232400-6

További tárgyak:

45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3

Kiegészítő szójegyzék

45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU323 A teljesítés fő helyszíne: Balkány település
Hajdúnánás és Hajdúdorog települések
Tunyogmatolcs, Fülpösdaróc, Géberjén és Győrtelek községek
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eredeti tartalomhoz képest a módosítás az alábbi:
A változtatási javaslat szerint a Toldi Miklós utcai 7-0-0 jelű gravitációs csatorna esése megfordul a Táncsics
utca felé.
A Toldi Miklós utca mélyen fekvő alsó végén, az 542 hrsz. önkormányzati tulajdonú területen egy új, #1,40
m-es szennyvízátemelő (29,9 m3/d = 2,99 m3/h) épül. Az átemelőből a nyomóvezeték a Toldi Miklós utcai
meglévő nyomóvezetékbe nyomja a szennyvizet.
A régi szennyvízátemelő (M10) szanálásra kerül.
Tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom az átemelők vonatkozásában eggyel növekszik a szerződés 3.2.
pontja változik.
(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: 1080
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5002530499
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. - az E-B 2020 Konzorcium vezető tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: HU
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Betonútépítő Zrt.- az E-B 2020 Konzorcium tagja
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jász u. 156-158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: snagy@betonutepito.hu
Telefon: +36 14561646
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14561648
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): Korábbi módosítás:
Tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom az átemelők vonatkozásában (Balkány település
vonatkozásában) csökken (6-ról 5-re), és ez az ellenérték
csökkenésével jár, a szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint változik.
Eredeti:
3.2 A Szerződéses Ár nettó 4.992.464.080.- forint, azaz nettó négymilliárdkilencszázkilencvenkettőmillió-négyszázhatvannégyezernyolcvan forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés
megkötését
megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.
Módosított:
3.2 A Szerződéses Ár nettó 4.985.118.719.- forint, azaz nettó négymilliárdkilencszáznyolcvanötmillió-száztizennyolcezer-hétszáztizenkilenc
forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését
megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.
A szerződés módosítás időpontja: 2018. január 31.
Jelenlegi módosítás:
Tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom az átemelők vonatkozásában eggyel növekszik, és ez az
ellenérték
növekedésével jár a szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint változik:
Eredeti:
3.2 A Szerződéses Ár nettó 4.992.464.080.- forint, azaz nettó négymilliárdkilencszázkilencvenkettőmillió-négyszázhatvannégyezernyolcvan forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés
megkötését
megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével.
Módosított:
3.2. A Szerződéses Ár nettó 5.002.530.499.- forint, azaz nettó ötmilliárd-kétmillió-ötszázharmincezernégyszázkilencvenkilenc forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár
összegével, csökkentve a 2018. január 31. napján kelt 2. számú szerződésmódosításban szereplő
összeggel és növelve a jelen 3. számú szerződésmódosításban szereplő összeggel.
A szerződés módosítás időpontja: 2019. január 29.
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 módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és
e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
Ezen pontok nem alkalmazhatósága miatt, az okok a VI.3) pontban vannak részletezve.
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: 4985118719 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5002530499 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1598/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK05702
Postai cím: Munkás tér 2.
Város: Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelep
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 88543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nitrokemia.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nitrokemia.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a Nitrokémia Zrt. által indított „Gyöngyösoroszi Ércbánya-bezárás V.
ütem” tárgyú projekt megvalósítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90722100-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a Nitrokémia Zrt. által indított „Gyöngyösoroszi Ércbánya-bezárás V.
ütem” tárgyú projekt megvalósítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90722100-5

További tárgyak:

90722200-6
71420000-8
90732100-8
90733200-6
45254100-3

44460000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Gyöngyösoroszi Ércbánya teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási keretszerződés a Nitrokémia Zrt. által indított „Gyöngyösoroszi Ércbánya-bezárás V. ütem”
tárgyú projekt megvalósítására

(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: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 221 - 403065
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a Nitrokémia Zrt. által indított
„Gyöngyösoroszi Ércbánya-bezárás V. ütem” tárgyú projekt megvalósítására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Terra-Log Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bürök utca 34-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Geo-Faber Műszaki Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Esztergár L. u. 19.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: WasteVital Trans Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bürök utca 34-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Mento Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3257
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12900000000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. 12. 31.
szerződés hatálya:
Megrendelő a Szerződés 4. pontja értelmében, 2018. január 24-én kelt egyoldalú nyilatkozatában a
Szerződés időtartamát 2021. április 25-éig változatlan feltételekkel meghosszabbította.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Kiegészítő szójegyzék

90722100-5
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

90722200-6

További tárgyak:

71420000-8

Kiegészítő szójegyzék

90732100-8
90733200-6
45254100-3
44460000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Gyöngyösoroszi Ércbánya teljes területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A bányabezárás folytatása, a feltárt üregek eltömedékelésével és a korrozív hatású bányavíz által okozott
károk felszámolása.
A fedő andezitben új vágat kihajtása, amely magával vonja új technikai eszközök, berendezések
beszerzését és egy robbantóanyag tároló kamra kialakítását is, melyet a 6. szint Ny-i bányamezőben
szükséges elhelyezni a bányamező áthúzó szellőztetésének kialakítását követően.
A Károly-akna környezetében lévő bányatérségek átbiztosítása.
A Mátraszentimrei bányaudvar, a Száraz-völgyi Zagytározó (ideértve a vízkezelő technológia üzemeltetését
is) üzemeltetése, a szükséges fenntartási és karbantartási munkák elvégzése, valamint a keletkező
bányászati hulladék elszállítása, a bányából korábban kezelés nélkül kifolyt bányavíz által elszennyezett
vízfolyások és víztározók kármentesítése, bányamentési feladatok biztosítása.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12900000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Terra-Log Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bürök utca 34-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Geo-Faber Műszaki Vállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Esztergár L. u. 19.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU

E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: WasteVital Trans Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bürök utca 34-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Mento Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt): 1. sz. módosítás:
keretszerződés hatályba lépését követően kihirdetett, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a
továbbiakban akként is hivatkozva, mint Mód1. tv.) 48. § (6) bekezdése rögzíti többek között, hogy
„E törvénynek a Mód1. tv. által megállapított … 138. § (1)-(2), (3) és (5) bekezdése … a Mód1. tv.
hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati
eljárásokra alkalmazandó. A szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy e törvény 138. § (1) és
(5) bekezdésének a Mód1. tv. által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák,
és szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását.
A szerződés ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges
módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.”
Tekintettel az eljárás megkezdésekor érvényben lévő Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének 2017.
január 1-én hatályba lépő módosítására Felek a Mód1. tv. 48. § (6) bekezdésére, valamint a
Kbt. 141. § (6) bekezdésére is hivatkozással a keretszerződést módosítják és a szolgáltatás
megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását.
2. sz. módosítás:
A szerződéssel kapcsolatos nyilatkozattételre feljogosított képviselő személyének változása
(szerződés 15. pontja) a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján
3. sz. módosítás: (árazótábla műszaki tartalom módosítása)
A tervezett beavatkozások végrehajtása, szükséges alkatrészek megrendelése előtt, az aknaszállító
berendezésen tervezetten végrehajtott kötélcserét követő, jogszabály által előírt, legnagyobb üzemi
terhelése mellett végzett próbamenetek során bekövetkezett az aknaszállítógép üzemzavara. A
próbamenet során a vezetőszánkó feltámasztásához közeledve a bödön lassításakor, a gép túláram

védelme váratlanul kioldott, a motor megszaladt és a biztonsági féket használva kellett a gépet
megállítani, a gépet többszöri kísérlet során sem sikerült újraindítani. A havária eseményre tekintettel
a meghibásodott teljesítményelektronikai egységek cseréje volt szükséges, amelyre tekintettel az
árazótábla 137. sora módosításra került.
A Projekt megvalósítása során szerzett többlet információkra tekintettel, miszerint a mátraszentimrei
bányatérség 6. szint korábban lezárt vágataiból nyíló fejtési üregrendszerek a megfelelő műszaki
biztosítással alkalmasak a tömedékeléselőkészítési bányászati munkálatok (átbiztosítás, illetve
vágathajtás) során keletkező omladék elhelyezésére, nyilvánvalóvá vált, hogy a Projekt időtartama
alatt a korábbiaknál kevesebb omladék-kiszállítással, következéskép kisebb aknagép üzemeltetési
igénybevétellel lehet kalkulálni. Tekintettel a végleges felhagyáshoz szükséges bányászati
munkálatokhoz kapcsolódó szállítási igény csökkenésére, az aknaszállító-gép a tervezettnél kisebb
igénybevételnek lesz kitéve, ezért a motor teljesítménynövelése, nagyobb teljesítményű motorok
beszerzése nem indokolt, a bezárási munkálatok egy a jelenlegivel azonos névleges teljesítményű
motor beszerzésével teljesíthetőek. (138. sor mód.)
A komplex aknagép hajtás korából és használatából kifolyólag a fentiekben részletezett
módosításokra is figyelemmel, a folyamatos üzembiztonság fenntartása érdekében a gyártói
szakszervíz műszaki álláspontja alapján szükséges továbbá a gépészeti, villamos alkatrészek,
berendezések és alkatrészek egy részének felújítása, cseréje, illetve tartalék alkatrészek
beszerzése. (139. sor mód.)
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: 3. sz. módosítás: (árazótábla műszaki tartalom módosítása)
indokolását a jelen hirdetmény VII.2.1 pontja tartalmazza
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: 12900000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12900000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Siklós Város Önkormányzata (21457/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17614050
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázsné Kréth Ibolya
Telefon: +36 72579500
E-mail: ibolya.kreth@siklos.hu
Fax: +36 72579503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.siklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: Idősek Otthona, Szolgáltatás beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000026312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85300000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Siklós Idősek Otthona intézmény fenntartói jogának és szociális feladatainak átadása:
Idősek Otthona, 7800 Siklós, Járó P.u.42. fenntartói jogának és szociális feladatainak átadása ellátási
és ingatlan adásvételi vagy bérleti szerződés keretében az 1993. évi III. tv.-ben (továbbiakban:Szt.)
foglalt alábbi ellátások tekintetében: 68.§-ban szabályozott idősek otthona működtetése min. a működési
engedélyben rögzített ellátási területen
Ellátható létszám a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés (működési engedély) alapján: 160 fő
(ebből 73 fő demens) Ellátási terület: Baranya megye
A szociális intézmény fenntartói jogának és a szakosított ellátás feladatának átadásával egyidejűleg
Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a feladat ellátásához biztosítja a Nyertes Ajánlattevő (továbbiakban:AT)

részére a kizárólagos tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó, a feladat
ellátást szolgáló ingatlanokat.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1364772000 (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: Idősek Otthona fenntartói jog és feladat átadás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7800 Siklós, Járó Péter utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.1.4.ponton túli információk: Ingatlanok:1.Siklós, 2169/1 hrsz.-ú 5735 m2 területnagyságú, Siklós,
Járó Péter u. 42. szám alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada, 2. Siklós, 2169/2 hrsz.-ú 864 m2
területnagyságú Siklós, Járó Péter u. 40. szám alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada, 3. Siklós,
belterület, 2226/1 hrsz.-ú, 1879 m2 területnagyságú, Siklós, Járó Péter u. 31. szám alatti ingatlan
11757/24367-ed része (mosoda).
Feladat a folyamatos, a mindenkori hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő szakmai
minimumfeltételek fenntartása a dokumentációban részletezettek szerint, amelyek fenntartását/szinten
tartását, valamint a megajánlott szakmai feltételeket nyertes AT-nek vállalnia kell (pl. jogszabályi előírások,
továbbá orvosi ellátás biztosítása, saját intézményi konyha üzemeltetése, demens ellátás biztosítása,
épületüzemeltetési kérdések).
Feladat a jelenlegi ellátottak átvétele, min. az átvételkor hatályos megállapodásokban rögzítettek szerinti
feltételek biztosításával, az átvételekor hatályos bejegyzésben meghatározott ellátási területről érkező
kérelmek elbírálása az átvételkor hatályos szabályozás szerint, ellátási szerződés megkötése. Évente 1
alkalommal írásbeli beszámolási kötelezettség az AK irányába (kivéve az ingatlanok adásvétele, végleges
feladatátadás esetén).
Előírás a szakmai min.feltételeknek történő megfelelést biztosító eszközfejlesztés megvalósítása az Szt-ben,
az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben és a 369/2013. (X.24.) Korm. rendeletben, és valamennyi vonatkozó
jogszabályban foglaltak alapján.
A dolgozói létszám 100 %-os mértékű, min. 1 év időtartamú továbbfoglalkoztatása a szakmai jogszabályok
változásának függvényében, Nyertes AT kötelezettsége az intézmény munkavállalóinak (jelenleg Kjt.hatálya
alatti foglalkoztatás) az Mt. hatálya alatti továbbfoglalkoztatása.

Nyertes AT kötelezettsége és költsége a fenntartásra átvett intézményben a szociális szolgáltatások
általa történő folytatásához szükséges minden hatósági engedély, működési engedély megszerzése,
mely a szerződés hatályba lépésének feltétele. AT köteles hozzájárulni és tűrni,hogy AK, vagy az általa
megbízott személy/szervezet ellenőrizze,ill. figyelemmel kísérje az ajánlatban vállalt és a szerződésben
előírt beruházások,fejlesztések megvalósulását; Az ingatlan
tekintetében szükséges közüzemi szerződések megkötése; Az épület állagmegóvása, karbantartása.
AK az ajánlattételt az ajánlati szakaszban ajánlati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek összege:
3.000.000,- Ft
Nyertes AT-nek vállalnia kell, ha az ingatlanok megvásárlására nem tesz ajánlatot, akkor a szerz.kötést
követő 30 napon belül a vállalt felújítási feladatokra vonatkozóan felújítási tervet készít, AK részére
benyújtja, melyre nyilatkoznia szükséges ajánlatában. Nyertes AT-nek vállalnia kell min.100 millióFt/év és 10
millióFt/káresemény értékű eü-i és szociális tevékenység fel.biztosítás megkötését
AK a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. (EKRr.) alapján létrehozott elektronikus
közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. A részvételi jelentkezéseket (részv.jel.) és az ajánlatokat az
EKR-ben kell benyújtani, a részv.jel.-ket olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban. Az AK felhívja a
figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így a részv.jel. benyújtásához az arra jogosult személy részéről
történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bek]. Az AK felhívja a RJ-ők figyelmét arra, hogy a
részv.jel.összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. § (1)-(3) bek-re. A RJ alkalmassági
követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. § (2) bek
alapján is történhet. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti
jogának és a közös jelentkezőkre vonatkozó képviseleti jogának megfelelőségét az EKRr. 13. § alapján
vizsgálja.
A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR végzi, az EKRr. 15. § alapján,
2018.07.19.14:00 órakor
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ellenszolg. telj. felt: AK a szoc. feladat ellátáshoz, és az ingatlanok rendeltetéssz. használatához nem
biztosít saját forrást. Forrás a mindenkor hatályos költségv. törv. alapján a szoc. feladatok ellátása jogcímen,
ezen szoc. szolg.-ra a fenntartó által lehívható központi alap -és kiegészítő támogatás, és a térítési díj. A kp.i
támogatást nyertes AT veszi igénybe, és szedi be a térítési díjat
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: www.kozbeszerzes.hu (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Kbt. 76 § (2) c) pontja szerint:legkedvezőbb ár-értékarányt adó ajánlat kiválasztása.Ajánlatok
értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa:0-10 pont.1.szemp:A szakmai min.feltételek biztosításán túlmenően további szolg.-ok
biztosítása, 2.szemp:Az ingatlanvagyon szerződés időtartama alatti megvásárlására tett ajánlat,3.
szemp:Megajánlott bérleti díj,4.szemp:Szerződéskötést követő 5 éves időtartamon belül vállalt
épületfelújítás mértéke
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 130 - 297485
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
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:
2018/11/08 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Centomilla Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20446325
Postai cím: Damjanich Utca 9
Város: Magyarbóly

NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7775
Ország: Magyarország
E-mail: varga.leticia@gmail.com
Telefon: +36 308588580
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1364772000
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1364772000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 1 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 62. § (1) bekezdése szerinti szociális
szolgáltatás nyújtása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A jelen beszerzés becsült értékét ajánlatkérő a megelőző költségvetési év bevételi adatai alapján
számolta, a feladat átadásával nyertes ajánlattevőnél keletkezhető bevételekre tekintettel. A
szerződés értékénél a II.1.7. és a V.2.4. pontokban ezzel egyezően került megadásra a szerződés
értéke.
Ajánlatkérő tájékoztatást ad, hogy a nyertes ajánlat ellenszolgáltatás összegeként megadható
számszerűsíthető adatai a következőek:
Ingatlan vételára: 300.000.000,- HUF, a szerződéskötést követő 5 éven belül vállalt épület felújítás
mértéke: 130.000.000,- Ft.
2) A 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása:
Ajánlattevők: 1. Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány Székhely irányítószám: 6035 Város:
Ballószög Cím: V. Körzet 168.
Adószám: 18354201-2-03 és A.C.L. World Zrt. Székhely irányítószám: 6035 Város: Ballószög Cím:
V. Körzet 168.
Adószám: 13759821-2-03 Közös ajánlattevők
2. Centomilla Nonprofit Kft. Székhely irányítószám: 7775 Város: Magyarbóly Cím: Damjanich Utca 9.
Adószám: 22281232-2-02
Nyertes ajánlattevő: Centomilla Nonprofit Kft. Székhely irányítószám: 7775 Város: Magyarbóly Cím:
Damjanich Utca 9. Adószám: 22281232-2-02
3) Eljáró faksz: dr.Zoric Ildikó, lajstromszám: 00158
Az V.2.5.) pontban megjelölt 1% az ajánlatban nem lett megadva. A rovat kitöltése a hirdetmény
feladhatóságához szükséges!
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
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148.
§ (3)-(7)bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési 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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás

A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (2787/2019)
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: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/
EKR000124272019/reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124272019/
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/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124272019/reszletek
(URL)

x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 35 lakásos lakóépület kivitelezése (Jász u. 72.)
Hivatkozási szám: EKR000124272019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest XIII. kerület Jász utca 72. szám alatti 26354 helyrajzi számú telken új 35 lakásos
önkormányzati lakóépület kivitelezése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési
beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez, így nem lehetséges részekre bontani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: 35 lakásos lakóépület kivitelezése (Jász u. 72.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45211300-2

További tárgyak:

45300000-0

Kiegészítő szójegyzék

45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Jász utca 72. (hrsz. 26354)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telek területe: 1258 m2
Beépített terület: 665 m2
Zöldfelület területe: 332 m2
Épület össz. szintterülete: 4308 m2
A homlokzati szigetelés 2860 m2, 16-24 cm vastagságban, amelynek több mint 60% 24 cm vastag.
Parkolók száma: 35 db
A térszint alatti teremgarázs területe 861 m2.
Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak.
A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint
a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a
dokumentáció mellékletét képezik.
Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során
szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése
szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
(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 Az MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében
szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) 14
2 Az MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai
tapasztalatának időtartama (hónapban) 6

3 Az MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai
tapasztalatának időtartama (hónapban) 6
4 Jótállás (min. 12, max 48 hónap) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) / 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: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt.
114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai
számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy
szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal,
amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. Ajánlatkérő közhiteles
nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben. (http://regisztracio.kivreg.hu/
web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőre - ajánlatában - a Kbt. 114. § (2) bekezdése, illetőleg a Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1)
bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
P1) a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből és/vagy épület felújítási
tevékenységből) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása
alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél
több évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem
rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és/vagy épület felújítási tevékenység) származó árbevétele nem éri el a nettó 700 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1)
bek. és 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
M.1.
a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (2) bek. a) pontja, illetőleg a 23. § által hivatkozott 22. § (3) bek.
alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia
igazolás), melyben meg kell adni legalább:
- ismertetett építési beruházás tárgyát, és releváns műszaki adatait,
- szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
- teljesítés kezdő és befejező időpontját,
- teljesítés helyét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.
a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból
egyértelműen derüljön ki a felelős műszaki vezetői tevékenység időszakának pontos időtartama és
helye;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
(Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges.)
A 266/2013. (VII. 11.) Korm.r-ben meghatározott felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti
nyilvántartási számról ajánlattevőnek vagy a bevonni kívánt szakembernek elegendő nyilatkozni (a
nyilvános adatbázisban szereplő információkat az Ajánlatkérő ellenőrzi)

Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M.3.
a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (2) bek. f) pontja alapján azoknak a környezetvédelmi
intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy a
környezetirányítási rendszer bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány
másolatát vagy az ezzel a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű
dokumentumot.
M.4.
a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (2) bek. h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását, valamint a rendelkezési jogot
igazoló okiratok elektronikus másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi
referenciákkal, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt:
M1.1) 1 darab, legalább nettó 2800 m2 alapterületet meghaladó, új lakóépület kivitelezése;
M1.2) 1 darab, legalább 1500 m2 felületen és legalább 12 cm vastagságot meghaladóan elvégzett
homlokzati szigetelés;
M1.3) 1 darab, legalább 600 m2 alapterületet meghaladó, térszint alatti teremgarázs építése.
Egy referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent
meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a bevonni kívánt szakemberei között nem
rendelkezik
1) legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó, az építész szakág vonatkozásában a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MVÉ), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
2) legalább 1 fő, a gépészeti szerelési munkák irányításért felelős, a gépész szakág vonatkozásában
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő
szakemberrel (MV-ÉG), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
3) legalább 1 fő, a helyszíni villanyszerelési munkák irányításért felelős, az „elektromos”
szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői
névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-ÉV), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki
vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás
szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1.
melléklet/I. Rész/1. pontjában előírt (MVÉp/A, MV-Ép/ÉG, MV-Ép/ÉV kategóriás) érvényes felelős
műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.)
Korm. rendeletben előírt MV-É / MV-ÉG / MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal
egyenértékűnek.
A felelős műszaki vezetői jogosultság tekintetében az adott szakember szakmai jogosultsága
bejegyzésének helye szerinti ország joga az irányadó.
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen
irányítja, a felelős műszaki vezetői feladatokat mind a munkaterületen, mind pedig az építési
naplóban ellátja.
M.3.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik építőipari kivitelezési
tevékenységre vonatkozó ISO 14001:2015 (vagy azzal egyenértékű) környezetirányítási rendszerre
vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az ezzel a Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű
dokumentummal, vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során
alkalmazni tud.
M.4.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább 1500 m2 állvánnyal,
melyet jelen kivitelezési tevékenységhez használni tud.
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:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a
Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára - késedelmi kötbért, meghiúsulási
kötbért, valamint megvalósítási és jótállási biztosítékot köt ki.
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a
tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,2 %-a Ft / késedelmes nap, melynek maximális mértéke a
tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 4 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát,
vagy a késedelem időtartama a 20 napot, az a Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül,
és ezáltal Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől
elállni, és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása, valamint a 20 napot
elérő vagy meghaladó mértékű késedelmes teljesítés esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A
meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a, melyet Vállalkozó
köteles Megrendelő értesítésére, 5 napon belül megfizetni.
Megvalósítási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötése után 15 naptári napon belül
„Jól teljesítési” (továbbiakban: Megvalósítási) biztosítékot köteles biztosítani, az elfogadott nettó
(tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára, mely egyúttal „Előleg Visszafizetési Biztosítékként” is
alkalmazandó. A Megvalósítási Biztosíték határidőn belüli átadásának elmaradása, az ajánlati
biztosíték elvesztését, illetve a szerződés nyertes ajánlattevő miatti meghiúsulását vonja maga után.
A Megvalósítási Biztosíték részletes szabályozása a szerződéstervezetben szerepel.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a jótállási időszak alatti kötelezettségekkel kapcsolatos igények
biztosítékaként jótállási biztosítékot ír elő a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatásának 5 %-ával megegyező mértékben. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (7)
bekezdésben meghatározott módon, visszatartásként kerül biztosításra és a vállalt jótállási
kötelezettség lejártát követő 10. napig érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A visszatartás a
Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiváltható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjában foglalt biztosítékmódozatokkal.
A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre
bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Jótállás: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított
legalább 12 hónap, de legfeljebb 48 hónap időtartamra a szerződésben foglalt valamennyi munkára
és beépített anyagra teljes körű jótállást köteles vállalni (a 4. minőségi értékelési szempont szerint).
Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan
újrakezdődik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a
szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdés,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira
figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján előleg kifizetését
igényelheti (a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg).
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-ára is figyelemmel havi rész-számlázást tesz
lehetővé a 75 %-ot elérő igazolt teljesítés mértékéig. Egy-egy részszámla összegének minimum a teljes
nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 6 %-át el kell érje (és ezzel összhangban az adott részszámlához igazolt teljesítés mértéke is a min. 6 %-ot el kell érje).
A végszámla (utolsó részszámla) az igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén nyújtható be, min. a teljes nettó –
tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 25 %-át kitevő összegre (figyelemmel a garanciális visszatartásra).
Ajánlattevő választása szerint egyes részszámlákat elhagyhat. A számlák kiállításánál az előzőleg már
kiállított részszámlák ellenértékét figyelembe kell venni. Az esetlegesen igényelt előleggel a végszámlában
kell elszámolni.

A számlák kiállítására a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint kerülhet sor.
Ajánlatkérő jelen eljárásban 5 %-os tartalékkeretet határozott meg.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói
teljesítés kifizetése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint kell eljárni.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen
devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes
MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában
érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőknek nem
teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az értékelési szempontok tekintetében a
Passzívház definíciója: az épület éves fűtési energiaigénye nem haladja meg a 15 kWh/(m2év) értéket;
átlátszatlan felületek U értéke 0,15 W/(m2K) alatt legyen; ablakok, és már átlátszó felületek U értéke 0,8
W/(m2K) alatt legyen; a nyugat, kelet irányú, valamint a vízszinteshez 75 fok alatt hajló átlátszó felület a
mögöttük lévő hasznos felület 15%-ánál nem lehet nagyobb, vagy 75% csökkentő tényezőjű napvédelemmel
kell ellátni, déli felületeknél a határ a hasznos felület 25%-a; a frisslevegő hőmérséklete a belépésnél 17 °C
felett legyen; minden helyiségben legalább egy nyitható ablak kell (nyári éjszakai szellőzésre); az összes
primerenergia fajlagos igénye nem nagyobb mint 120 kWh/(m2/év); az épület légtömörsége legfeljebb
n(50)<0,6 1/h.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

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: 2019/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton,
az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a
424/2007. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában rögzített módon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2007. (XII.19.) Korm.
rendelet szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) 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: 5.000.000 HUF
A befizetés helye: Banki átutalás esetén az alábbi számlaszám
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15513003-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: banki átutalás visszaigazolása,
vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított okirat, illetőleg a kötelezvény ajánlatba
történő csatolása. További részletek a közbeszerzési dokumentációban.
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
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:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „passzívház kivitelezésében szerzett
szakmai tapasztalat” és a jótállás esetén egyenes arányosítás.
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)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2007. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében rögzített, a Miniszterelnökség
által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000124272019.
2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2),
(4) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a
közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat.
3. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart a beruházás helyszínén,
2019. február 26-án 10:00 órai kezdettel. A helyszíni bejárás részletei a dokumentációban
szerepelnek.
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja alapján
szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetés. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
5. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan
kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az
ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági
igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat
fogadható el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus
űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási
címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának
elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat
szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus
űrlapon kell nyilatkozni.

VI.4)

7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők gazdasági, valamint műszaki,
illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (P1, M1, M2, M3 és M4 alkalmassági feltételek) és
igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3)
bekezdés]
9. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés
tárgyát képező munkákra irányuló 200.000.000,- Ft/év és 40.000.000,- Ft/káresemény összegű
Contractor's All Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítás meglétének igazolását.
10. A szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő részéről pénzügyi ütemterv és organizációs terv
benyújtása.
11. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő
legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben
megnevez.
12. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot
Ajánlattevő viseli.
13. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám:
00026).
14. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Csizmadiáné Majsai Szilvia e.v. (2962/2019)
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: Csizmadiáné Majsai Szilvia e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60323312
Postai cím: Lehel Utca 1
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmadiáné Majsai Szilvia
Telefon: +36 305054944
E-mail: majsaikert@freemail.hu
Fax: +36 68415822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.majsaikert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.majsaikert.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123242019/
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/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000123242019/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: egyéni vállalkozó, mezőgazdaság
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: Üvegház építés - VP-2-4.1.3.1.-16
Hivatkozási szám: EKR000123242019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45200000-9

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés „Kertészet korszerűsítése – üveg – és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című,
VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú projekt keretében 25 000 m2 üvegház és 1040 m2 kiszolgáló épületrész
építésére”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AF V.2. pontja szerint
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Üvegház építés - VP-2-4.1.3.1.-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

44211500-7

További tárgyak:

45223000-6

Kiegészítő szójegyzék

45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5900 Orosháza, külterület 0691/23. Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatok:
Csizmadiáné Majsai Szilvia egyéni vállalkozó a VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívás alapján
támogatásban részesült. A támogatói okiratban foglaltak alapján Ajánlatkérő „Vállalkozási szerződés
„Kertészet korszerűsítése – üveg – és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése
geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című, VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú projekt
keretében 25 000 m2 üvegház és 1040 m2 kiszolgáló épületrész építésére” tárgyú közbeszerzési
eljárás kertében az alábbi feladatok elvégzését rendeli meg nyertes Ajánlattevőtől:
Az üvegházat beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt
üvegburkolattal szükséges megvalósítani. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján
történik.
Az üvegház 155,59x168,38 m befoglaló méretű, 26.040 m2 befoglaló raszter méret szerinti
alapterületű és 7,75 m gerincmagasságú zöldséghajtató.
Az új üvegház 25.000 m2 és ezen túl a kiszolgáló rész 1040 nm.
Az üvegház építésénél a szerelési utasításokat szigorúan be kell tartani.
Az üvegház rasztermérete: 8,00 m x 5,00 m, 16,00 m x 5,00 m
Az üvegház oszlopmagassága:
talpgerandánál: 6,50 m
zeusz oszlopnál: 6,35 m
A felhasznált rendszerelemek jellemzően sátortető alakzat, nyitható üvegezett szellőzőkkel.
Az üvegház fémszerkezetei horganyzott, nagyszilárdságú acélból készülnek csavarozott és
hegesztett kötéssel. Az oldalfalak kézzel mozgatható, hőszigetelő üvegezéssel ellátott panelekből
állíthatóak össze, szükség szerinti hézagtömítésekkel. Az üvegház kiviteli tervének készítése
során a hóterhet az üvegház használati módja szerint, a gépészeti kiviteli tervekkel összhangban
kell készíteni. Az üvegház fedésén hózug, így többlet hóteher tud kialakulni. A hóteher értékét a
szerkezetnek kell felvenni, vagy a hóteher leolvasztásával kell a hóteher hatását kiküszöbölni

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik
része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki
engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal
egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M.2. pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való
megfelelés érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 2.1. A felhívás M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (üvegház db száma) – max. 5 db) 10
3 2.2. A felhívás M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (üvegház db száma) – max.5 db) 10
4 2.3. A felhívás M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében
bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata (üvegház db száma) – max.5 db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) / 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: 160
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-2-4.1.3.1.-16 kódszámú projekt
II.2.13) További információ
Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
Irányadó jog: 2015, évi CXLIII tv.; 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. és kapcsolódó végrehajtási
rendeletek rendelkezései.
FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538)
Levelezési cím: 1118 Budapest, Muskotály u. 11.
e-mail cím: info@ceutender.eu
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)
bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezetet.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell kitöltenie
arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontja tekintetében Ajánlattevő köteles kitölteni 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 szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében és a 2017. évi LIII. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján benyújtani kívánt nyilatkozatokat az
ajánlattevő minden esetben elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül teljesíti.
Az Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő
más szervezetet. Az alvállalkozó vonatkozásában Ajánlattevő nyilatkozatát az EKR rendszeren
elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti. Az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában adott esetben Ajánlattevő nyilatkozatát szükséges benyújtani
A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változás bejegyzési eljárás, az ajánlatban
csatolni kell Ajánlattevő erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát is.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7)
bekezdései, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a is megfelelően alkalmazandóak.
Irányadó továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében
foglaltak is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyzve
az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Kbt.114.§ (2) bekezdés
értelmében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5), (7) bekezdései és a
424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdése is alkalmazandó.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező Ajánlattevő
részéről az Ajánlatkérő felhívására:
Az előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó követelmény tekintetében Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.
mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy
nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt.114.§ (2) bekezdés értelmében az
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági alkalmassági teljesülnek, az
alkalmassági alkalmassági teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó dokumentumo(ka)t az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi

felhívásban előírt igazolások benyújtására von szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani.
P.1. Ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő),csatolja be a 321/2015.
(X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont alapján a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (üvegház építése és/
vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen
aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
Irányadó továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben a
felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó
közbeszerzés tárgyából (üvegház építése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 600.000.000,- Ft-ot.
Ha Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás III.1.2. P.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik
az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (üvegház építése és/vagy felújítása) származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (üvegház építése és/vagy felújítása) származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által az
eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.
Ajánlattevő(k) legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltakra
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt.114.§(2)bek értelmében az alkalmasságot
igazoló gazd-i szereplő a Kbt67.§(1)bek szerinti nyilatk-ban arról köteles nyilatkozni, h az általa
igazolni kívánt alk-i követelmények teljesülnek,az alk-i köv. teljesítésére von. részletes adatokat nem
köteles megadni.
A gazd-i szereplő az alk-i köv telj vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dok-ot az alk-i köv-ek
tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására von szabályok szerint, az
AK69.§szerinti felhívására köteles benyújtani.
M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), csatolja be: a Kr. 21. § (2)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a felhívás feladasának napjától visszafelé számított
öt évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciáit, kiemelten a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó referenciáit, a Kr. 23. § -ban foglaltak alapján.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell
&#61636; az építési beruházás tárgyát, mennyiségét
&#61636; közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén
az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés
oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
&#61636; a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap) pontossággal,
&#61636; sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját (év, hó, nap) pontossággal,
&#61636; a teljesítés helyét;
&#61636; a szerződést kötő másik fél nevét és címét,
&#61636; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e;
&#61636; minden olyan további információt, melyből az alk.köv-nek való megfelelés egyértelműen
megállapítható
A 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 22. § (5) bek alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített
építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési
beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó
ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Amennyiben AT a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan
referenciával kívánja igazolni, amely Projekttársaság teljesítésre vonatkozik, a Kbt. 140. § (9) bek
figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. A projekttársaság
teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság
mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel
mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

Folytatás a "Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:"
részben
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem
rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított öt évben befejezett, de legfeljebb
8 éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 1
db, legalább 18500 m2 alapterülettel rendelkező új üvegház építésére vonatkozó sikeres műszaki
átadás-átvétellel lezárt referenciával.
M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt
alábbi szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal
egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel,
képzettséggel és
• részt vett legalább 1 db üvegház építésének műszaki vezetői feladatainak megvalósításában.
M.2.2 legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel és
• részt vett legalább 1 db üvegház gépészeti szerelési feladatainak megvalósításában.
M.2.3. legalább 1 fő építményvillamossági szakemberrel, aki rendelkezik
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal
egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel és
• részt vett legalább 1 db üvegház villamossági szerelési feladatainak megvalósításában.
Egy azon szakember több M.2. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
érdekében is bemutatható, azzal, hogy legalább 2 fő szakember bemutatása szükséges.
Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(6)(7),(9)és(11)bek-i és a Kbt.69.§(11)bekis irányadó.
Irányadó továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: M.2. AT
(közös ajánlattétel esetén bármelyik AT), csatolja be: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)
bek b) pontjában foglaltakkal összhangban:
Csatolni szükséges AT nyilatkozatát a bevonni kívánt szakemberekről, az alábbi tartalommal
• a szakemberek megnevezése,
• a szakemberek által betölteni kívánt pozíció megnevezése,
• az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, mely tekintetében a szakember
alkalmasságot igazol.
A szakemberek bemutatása során csatolandó továbbá:
- szakmai gyakorlatot egyértelműen igazoló,a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz,a
szakember munkáltatójának(ajánlattételi határidő időpontjában)feltüntetésével;
- a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata;
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,
AK az elvárt szakmai gyakorlat és végzettség meglétét az önéletrajz és a végzettséget igazoló
dok alapján ellenőrzi. Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilv.tart.ban
az ajánlattétel időpontjábanszerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget
az érvényes jogosultság igazolja(saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni
szükséges). Amennyiben a jelen felhívásban előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel/
képzettséggel kíván Ajánlattevő a jelen felhívásban foglalt minimumkövetelménynek eleget
tenni, azaz a megfelelését igazolni, úgy Ajánlattevő szíveskedjen ajánlatában becsatolni az
egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az egyenértékűség igazolásakor felhívjuk szíves figyelmüket a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§(6)-(7),(9) és (11) bek-i és a Kbt.69.§(11)bek., továbbá a Kr..
24. § (2) is irányadó. Irányadó továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
• Késedelmi 0,5 %/nap, de max. 30 naptári nap
• Meghiusulási 15 %
• Jótállás: sikeres műszaki átadás-átvétel időpntjától számított 12 hónap.
• Felelősségbiztosítás: 100 000 000 - HUF/káresemény és legalább 200 000 000 HUF/év mértékű
teljes körű építési-szerelési tárgyú szakmai felelősségbiztosítás
• Jólteljesítési biztosíték: A mértéke a jótállás időszakára vonatkozóan az ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 1 %-a.
Ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint, a biztosíték határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról.
Részletesen a szerződéstervezetben
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Utófinanszírozás
A támogatás intenzitása: 50,00 %
Tartalékkeret:nincs.
Az előleg elszámolása arányosan.
Előleg: A nyertes AT előleget igényelhet, de nem kötelező. Az igényelhető előleg mértéke a nettó ajánlati ár
40%-a.
Az ajánlattétel,a szerz és a kifizetések pénzneme HUF.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2)bek-i és a 272/2014 (XI.5.) Korm.r.vonatkozó rendelkezései
irányadóak.
A részszámlák benyújtása a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Megrendelő az ellenszolg-t utólag,a kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételét követően,átutalással
telj a Kbt.135.§(1)-(3)és (5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek,322/2015.(X.30.)Korm.r.30-31.§-ában foglaltak
szerint,alvállalkozó igénybevételével történő teljesítés esetén a Kbt.135.§(1)-(2) és (5)-(6)bek és a 322/2015.
(X. 30.)Korm. r 30.§ - 31.§ és32/A-32/B.§rendelkezései szerint.
A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadó még az ÁFA 2017. évi CL. tv,272/2014. (XI. 5.) Korm. r.
rögzítettek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projekttársaság
alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás
vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)–(8) bekezdésekben foglaltakra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
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: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a
424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/ 2017
(XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései irányadók.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet
15. § (3)-(5) bekezdései irányadók.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény
az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) 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 igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs korlátozás
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:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Az értékelés módszere: az ár tekintetében a fordított arányosítás,a minőségi kritériumok
esetében az egyenes arányosítás.
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)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Ajánlatkérő aKbt.41.§(3)bekezdése alapján az eljárás EKR-ben
való lebonyolítását írja elő,az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló424/2017.
(XII.19.)Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban:e-Kr.).
AzEKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.10-13.§-ai vonatkoznak.
Részletek a Dok-ban.
Egyéb:
a) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi
dokumentumot.
b) Szerződéskötési feltétel,hogy a felhívás III.1.3.)M.2.pontjában felsorolt szakembernek
szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara(www.mmk.hu), vagy Magyar Építész Kamara
(www.mek.hu)évjegyzékben.AT az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról,hogy az általa
bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezni fog,illetve,hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel

VI.4)

elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül,melynek következtében a
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést.
c) Az adható pontszám az értékelési szempontok tekintetében 0,00-10,00pont, ahol a legrosszabb
a 0,00pont és a legjobb a 10.00pont.Az értékelés módszere: az ár tekintetében a fordított
arányosítás,a minőségi kritériumok esetében az egyenes arányosítás.
d) A felhívásIV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt Ajánlatkérő60 napos
ajánlati kötöttséget ért
e) Ajánlatkérő
• a hiánypótlást korlátozás nélkül biztosítja
• konzultációt nem tart
• az alkalmassági felt. és igazolásaikat a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg
• jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját
• jelen felhívásban„Kbt.”alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.tv., „Kr”alatt a321/2015.
(X.30.)Korm.rendeletet érti.
f) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az „Egyösszegű ajánlati ár(nettó HUF)”szempont
tekintetében cégszerű aláírással ellátott árazott költségvetést dok-ban meghatározottak szerint,
valamint a minőségi szempont kapcsán a dokumentációban előírt dokumentumokat
g) AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) bek.tekintetében.
h) Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez.
i) AK aKbt.35.§-ának (8)-(9)bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.AK projekttársaság alapítását
az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában. AK
felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§(1)–(8)bek-re.
j) AK a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja figyelemmel
arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező beruházás olyan műszaki-funkcionális egységet
képez, melynek–bármilyen szempontból történő–részekre bontása sem műszaki,sem gazdasági
szempontból nem lenne ésszerű tekintettel arra,hogy a beruházás egyes elemei technológiai, fizikai,
illetve funkcionális szempontból összekapcsolódnak.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi,
Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Fogla (2792/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat GyógyítóFoglalkoztató Közalapítványa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87699021
Postai cím: Szendrey Júlia Utca 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biró Szabolcs
Telefon: +36 306200514
E-mail: szabi@indit.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://indit.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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz

Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz.kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000892452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Fog-lalkoztató
Közalapítványa ajánlatkérő Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz. alatti változó-ház bővítése, illetve részleges
energetikai felújítása (homlokzati és tető hőszigetelés, ajtó, ablak csere egyéb kapcsolódó munkák)
az EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as azonosítószámú, „Az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő
rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése" című projektjének keretén belül.
Ajánlatkérő a rehabilitációs tevékenységhez tervezi a meglévő épület funkcióját bővíteni egy közösségi
térrel, a hozzá kapcsolódó mosóhelyiséggel és akadálymentes vizesblokkal, valamint az emeleten
kialakítandó kreatív foglalkozásokra alkalmas közösségi térrel.
A Rehabilitációs központ egy önálló tűzszakaszú kétszintes épületrésszel kerül bővítésre, amelynek
nyeregtetős kivitelű cserépfedésű tetőszerkezete van. 1 db akadálymentes parkoló lesz kialakítva. A villamos
munkák tervezési határa a bővítés határoló falai, illetve villámvédelmi kialakítás tekintetében az egész
épület.
Bővítmény helyiségei:
Közösségi tér 27,06 m2 kerámia burkolat
Mosó helyiség 7,19 m2 kerámia burkolat
Akadálymentes wc 5,00 m2 kerámia burkolat
Kreatív közösségi tér 32,86 m2 laminált padló burkolat
Bővítmény hasznos alapterülete: 72,11 m2
Az épület energetikai felújítása keretében nyílászárók cseréje, homlokzati-, lábazati szigetelés valósul meg,
a szükséges kapcsolódó munkákkal.
A részletes mennyiséget és műszaki feltételeket a Dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39013428 (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: Rehabilitációs otthon bővítés-felújítás Pécsvárad
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45211100-0

További tárgyak:

45321000-3

Kiegészítő szójegyzék

45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Fog-lalkoztató
Közalapítványa ajánlatkérő Pécsvárad, Erzsébeti út 0192/2 hrsz. alatti változó-ház bővítése, illetve részleges
energetikai felújítása (homlokzati és tető hőszigetelés, ajtó, ablak csere egyéb kapcsolódó munkák)
az EFOP-2.2.3-17-2017-00008-as azonosítószámú, „Az INDIT Közalapítvány Pécsváradon működő
rehabilitációs otthonának korszerűsítése és fejlesztése" című projektjének keretén belül.
Ajánlatkérő a rehabilitációs tevékenységhez tervezi a meglévő épület funkcióját bővíteni egy közösségi
térrel, a hozzá kapcsolódó mosóhelyiséggel és akadálymentes vizesblokkal, valamint az emeleten
kialakítandó kreatív foglalkozásokra alkalmas közösségi térrel.
A Rehabilitációs központ egy önálló tűzszakaszú kétszintes épületrésszel kerül bővítésre, amelynek
nyeregtetős kivitelű cserépfedésű tetőszerkezete van. 1 db akadálymentes parkoló lesz kialakítva. A villamos
munkák tervezési határa a bővítés határoló falai, illetve villámvédelmi kialakítás tekintetében az egész
épület.
Bővítmény helyiségei:
Közösségi tér 27,06 m2 kerámia burkolat
Mosó helyiség 7,19 m2 kerámia burkolat
Akadálymentes wc 5,00 m2 kerámia burkolat
Kreatív közösségi tér 32,86 m2 laminált padló burkolat
Bővítmény hasznos alapterülete: 72,11 m2
Az épület energetikai felújítása keretében nyílászárók cseréje, homlokzati-, és lábazati szigetelés valósul
meg, a szükséges kapcsolódó építési munkákkal.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét
képező, kivitelezési tervdokumentáció, 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 az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 46.
§ (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont (2. Az ablakok hő átbocsájtási tényezője (Wm2K)) a Kbt. 77. §
(1) bekezdése alapján U= 0,5 Wm2K értékben határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, amire a maximális
pontszámot adja, és U= 1,1 Wm2K értékben határozta meg azt az elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az
adott ajánlati elem nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az ablakok hő átbocsájtási tényezője (Wm2K) 15
2 3.1. Talajszennyezés csökkentése érdekében tett intézkedések (Járművek, munkagépek
tankolása) 5
3 3.2. A munkaterületen keletkezett kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (IGEN/
NEM) 5
4 3.3. A munkaterületen esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolása arra alkalmas gyűjtő
edényzetben (IGEN/NEM) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00008
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Rehabilitációs otthon bővítés-felújítás Pécsvárad
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:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balokány Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54698552
Postai cím: Pécsi Út 8
Város: Pécsvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7720
Ország: Magyarország
E-mail: benko22@gmail.com
Telefon: +36 30/3514435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12959884202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39013428
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri
munkák, Épületgépészeti munkák, Villamos munkák, Burkoló munkák, Festő-mázoló 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: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202
Hivatalos név: Pécsváradi Építő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93848653
Postai cím: Ipartelep 1
Város: Pécsvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11814759202
Hivatalos név: Balokány Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54698552
Postai cím: Pécsi Út 8
Város: Pécsvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12959884202
Hivatalos név: BGW Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82288837
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 62
Város: Hidas
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7696
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14286201202
Hivatalos név: Pécsváradi Architekt Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86112655
Postai cím: Kossuth L. Utca 6.
Város: Pécsvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11545505202
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:
2018/11/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x 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:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ szerinti adatok:
a) -b) a nyertes ajánlattevő adószáma; 12959884-2-02
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Balokány Építőipari és Szolgáltató Kft. 7720 Pécsvárad Pécsi út 8. Adószáma: 12959884-2-02
2. Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. 7621 Pécs Tímár u. 23. Adószáma: 11004400-2-02
3. Pécsváradi Építő és Kereskedelmi Zrt. 7720 Pécsvárad, Ipartelep 1. Adószáma: 11814759-2-02
4. BWG Kft. 7696 Hidas, Kodály Zoltán utca 62. Adószáma: 14286201-2-02
5. Pécsváradi Architekt Kft. 7720 Pécsvárad Kossuth L. u. 6. Adószáma: 11545505-2-02
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok
megnevezése:
3.1. Talajszennyezés csökkentése érdekében tett intézkedések (Járművek, munkagépek tankolása) (IGEN/
NEM)
3.2. A munkaterületen keletkezett kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (IGEN/NEM)
3.3. A munkaterületen esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolása arra alkalmas gyűjtő
edényzetben (IGEN/NEM)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Bátonyterenye Város Önkormányzata (19472/2018)
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: Bátonyterenye Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51969233
Postai cím: Városház Út 2.
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lengyel Tamás
Telefon: +36 32353877
E-mail: jegyzo@batonyterenye.hu
Fax: +36 32354945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.batonyterenye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.batonyterenye.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: Bátonyterenye -Csupafül tagóvoda felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000696322018
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:
Bátonyterenye - Csupafül tagóvoda felújítási munkái
A meglévő óvoda épületének felújítása. Az épületben a meglévő vízellátás elbontásra kerül, helyette új
vízvezeték rendszer kerül kialakításra. Az öltözőkben és személyzeti mosdóban új padló és csempeburkolat
készül. A gyermek öltözőkben és a folyosókon új pvc burkolat készül. A meglévő helység újra glettelése
és festése valamint a gyermek öltözőkben olaj lábazati festés készül. A konyha és tálaló részen új
csempeburkolat. A beltéri ajtók szerelvényeinek cseréje és mázolása. Az épület villamossági vezetékek és
szerelvények javítása és mérési jegyzőkönyv készül. A külső terasz és lépcsők javítása valamint a meglévő
téglakorlátok és medence elbontása. Az elbontott tégla mellvédfal helyére korlát készül. Az oldalsó bejárat
előtetőjének szigetelése és burkolása. A főbejárat fölé pedig új előtető készül. Az épület körül 1,20 m széles
viacolor járda kerül kialakításra szegélykővel.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27558631 (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: Bátonyterenye -Csupafül tagóvoda felújítási munkái
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: HU313 A teljesítés helye: 3070 Bátonyterenye, Jedlik Ányos út 18. 2748/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bátonyterenye - Csupafül tagóvoda felújítási munkái
A meglévő óvoda épületének felújítása. Az épületben a meglévő vízellátás elbontásra kerül, helyette új
vízvezeték rendszer kerül kialakításra. Az öltözőkben és személyzeti mosdóban új padló és csempeburkolat
készül. A gyermek öltözőkben és a folyosókon új pvc burkolat készül. A meglévő helység újra glettelése
és festése valamint a gyermek öltözőkben olaj lábazati festés készül. A konyha és tálaló részen új
csempeburkolat. A beltéri ajtók szerelvényeinek cseréje és mázolása. Az épület villamossági vezetékek és

szerelvények javítása és mérési jegyzőkönyv készül. A külső terasz és lépcsők javítása valamint a meglévő
téglakorlátok és medence elbontása. Az elbontott tégla mellvédfal helyére korlát készül. Az oldalsó bejárat
előtetőjének szigetelése és burkolása. A főbejárat fölé pedig új előtető készül. Az épület körül 1,20 m széles
viacolor járda kerül kialakításra szegélykővel.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (minimum 36 hónap, a 60 hónap, vagy
a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
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: Bátonyterenye -Csupafül tagóvoda felújítási munkái
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:
2018/10/11 (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: Bátony Tüzép Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelőséű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53786852
Postai cím: Ózdi Út 3/a
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
E-mail: batonytuzep@toldinet.hu
Telefon: +36 309959910
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11203063212
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27559052
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27558631
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: Bátony Tüzép Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelőséű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53786852
Postai cím: Ózdi Út 3/a
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11203063212
Hivatalos név: VERSI 2005. ÉPÍTŐIPARI és SZOLGÁLTATÓ KFt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62068176
Postai cím: Béke Út 24
Város: Karancsalja
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13628242212
Hivatalos név: Orbán és Fiai
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33266804
Postai cím: Rákóczi Út 1/1
Város: Mátramindszent
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3155
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 65477023232
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:

2018/09/19 (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:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (2978/2019)
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: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „»Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése« című, TOP-6.6.1-16BC1-2017-00001 azonosítószámú „Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán” című projekt
keretében kivitelezési munkák elvégzése a Békéscsaba, Dedinszky Gy.utca14.számalattiépületben
Hivatkozási szám: EKR000984942018
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:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatti épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés és a Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 14-16. szám előtti személygépkocsi
várakozóhelyek építése.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. (769 hrsz.)
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14-16. sz. előtti közterület (764 hrsz)
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
• A telek és környezetének tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.
o Épület helyrajzi száma: 769 (Békéscsaba, belterület)
o Parkoló helyrajzi száma: 764 (Békéscsaba, belterület)
Az építési telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.
o Helyrajzi száma: 769 (Békéscsaba, belterület)
o Telek területe: 1082 m²
o Hasznos alapterületek:
&#61607; meglévő épületrész: 140 m2
&#61607; új épületrész: 227,23 m2
&#61607; összes hasznos alapterület: 367,23 m2
o Beépített alapterület: 455 m2
o Meglévő épület alapterülete: 140 m2.
o Összesített tervezett nettó alapterülete: 367,23 m2
o Közműellátás: erősáram, ivóvíz és szennyvíz, gáz
A személygépkocsi várakozóhelyek építésével érintett egyéb közművek környezetében az üzemeltetők
által előírt módon kell a munkakezdést bejelenteni, szakfelügyeletet megrendelni, illetve a védelembe
helyezéseket elvégezni.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt
kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege:
• Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatt az épület felújítás, -bővítés és -korszerűsítés a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges építés,
kivitelezése.
• Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.-16. szám előtti
személygépkocsi várakozóhelyek forgalomba helyezéshez szükséges építés, kivitelezése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 116562437 (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: Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45223300-9

Kiegészítő szójegyzék

45315000-8
45320000-6
45321000-3
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. (769 hrsz.), 5600
Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14-16. sz. előtti közterület (764 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„»Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése« című, TOP-6.6.1-16-BC1-2017-00001
azonosítószámú „Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán” című projekt keretében kivitelezési munkák
elvégzése a Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatti épületben vállalkozási szerződés keretében”
1.Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatti épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés és a Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 14-16. szám előtti személygépkocsi
várakozóhelyek építése.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. (769 hrsz.)
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14-16. sz. előtti közterület (764 hrsz)
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
• A telek és környezetének tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.
o Épület helyrajzi száma: 769 (Békéscsaba, belterület)
o Parkoló helyrajzi száma: 764 (Békéscsaba, belterület)
Az építési telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.
o Helyrajzi száma: 769 (Békéscsaba, belterület)
o Telek területe: 1082 m²
o Hasznos alapterületek:
&#61607; meglévő épületrész: 140 m2
&#61607; új épületrész: 227,23 m2
&#61607; összes hasznos alapterület: 367,23 m2
o Beépített alapterület: 455 m2
o Meglévő épület alapterülete: 140 m2.
o Összesített tervezett nettó alapterülete: 367,23 m2
o Közműellátás: erősáram, ivóvíz és szennyvíz, gáz
A személygépkocsi várakozóhelyek építésével érintett egyéb közművek környezetében az üzemeltetők
által előírt módon kell a munkakezdést bejelenteni, szakfelügyeletet megrendelni, illetve a védelembe
helyezéseket elvégezni.

1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt
kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege:
• Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatt az épület felújítás, -bővítés és -korszerűsítés a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges építés,
kivitelezése.
• Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.-16. szám előtti
személygépkocsi várakozóhelyek forgalombahelyezéshez szükséges építés, kivitelezése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációkban, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői, közútkezelői és üzemeltetői
hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai
szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben
megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres használatba
vételéhez, üzembehelyezéséhez, forgalombahelyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos
valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Építési engedély:
• A Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. számú telken védőnői centrum kialakítása, 769 helyrajzi számú
telkén - BE–02/05/141-19/2018 (Jogerő: BE-02/05/141-20/2018)
• Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 14-16. szám előtt személygépkocsi várakozóhelyek építésének engedélye BE/UO/56/18/2018.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
Felmentésekre és eltérési engedélyekre szükségessége nem merül 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 1) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás
időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap) 15
2 2) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) 5
3 3) A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő felelős
műszaki vezető rendelkezik-e energetikai felújításban szerzett gyakorlattal? (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 4) 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-6.6.1-16-BC1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Részletes, bővebb információ a csatolmányban szereplő dokumentumokban.
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: Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán
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:
2019/02/12 (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: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95364047
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: koppkft@gmail.com
Telefon: +36 705840344
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 123871382
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 116562437
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - felelős műszaki
vezetés
- épületgépészeti munkálatok
- villanyszerelés
- szárazépítés
- burkolás
- bádogozás
- fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése
- fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
- utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése
- aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95364047
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284801206
Hivatalos név: VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50753174
Postai cím: Hunyadi Utca 11.
Város: Békés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10412206204
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:
2018/12/04 (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:
2019/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

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

BOLD AGRO Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (2948/2019)
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: BOLD AGRO Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56708093
Postai cím: Köztársaság Út 114
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 303997447
E-mail: markovics.aniko@boldagro.hu
Fax: +36 54410004
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: Sertéstenyésztés
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: „Sáránd külterület sertéstelep építése” 2. ütem
Hivatkozási szám: EKR001045132018
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:
„Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám:
VP2-4.1.1.5-16) 2. ütem A Sáránd, külterület 075/52 hrsz-ú ingatlan mely telekmegosztással került
kialakításra. Az ingatlan közterületi kapcsolattal rendelkezik a 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági út felé. Az I. sz.
sertéstelep épületei-építményei:
-tenyészistálló épület (csoportos koca szállás: férőhely 576, egyedi szállás: 340 férőhely, fiaztató: 264
férőhely, összesen: 1180 férőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-malacnevelő épület (6144 malacférőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-állattartó épületeket összekötő állatfelhajtó folyosó
Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei, melyek jelen közbeszerzési felhívás tárgyát képzik: Tenyészistálló
építése: Állattartó rész 5031,03 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési
munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Tenyészistálló Szociális épület építése:
Szociális blokk 75,44 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Tenyészistálló építészet és tenyészistálló szociális
épület költségvetésben lévő tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Állatfelhajtó folyosó: A tenyészistállót és a malacnevelőt összekötő zárt állathajtó folyosó Beépített
alapterület: 138,91 m2
Tenyészistálló áthajtó folyosó építése Közbeszerzés tárgyát képzik a tenyészistálló folyósó és malacnevelő
folyosó költségvetési táblák alábbi munkanemeinek megvalósítása:
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
36. Vakolás és rabicolás
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Malacnevelő épület:
Malacnevelő építése: Állattartó rész 2745,86 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát,
tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)

Malacnevelő szociális részének építése: Szociális blokk 55,10 m2
Beépített alapterület: 2903,36 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Malacnevelő építészet és malacnevelő szociális
költségvetésben lévő alábbi munkanem tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Kazántelepítés Közbeszerzés tárgyát képzik a szalmabálás biomassza kazántelepítés, a költségvetésben
lévő alábbi munkanemek alatti tételek megvalósítása.
15. Zsaluzás és állványozás
19. Költségtérítések
21. Irtás, földés sziklamunka
23. Síkalapozás
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
Altherm egyedi gyártású 800 kW szalmatüzelésű kazán beszerzés.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 950583083 (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: „Sáránd külterület sertéstelep építése” 2. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45210000-2
45260000-7
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45350000-5

Kiegészítő szójegyzék

45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4272 Sáránd, külterület, Hrsz.: 075/52
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám:
VP2-4.1.1.5-16) 2. ütem A Sáránd, külterület 075/52 hrsz-ú ingatlan mely telekmegosztással került
kialakításra. Az ingatlan közterületi kapcsolattal rendelkezik a 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági út felé. Az I. sz.
sertéstelep épületei-építményei:
-tenyészistálló épület (csoportos koca szállás: férőhely 576, egyedi szállás: 340 férőhely, fiaztató: 264
férőhely, összesen: 1180 férőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-malacnevelő épület (6144 malacférőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-állattartó épületeket összekötő állatfelhajtó folyosó
Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei, melyek jelen közbeszerzési felhívás tárgyát képzik: Tenyészistálló
építése: Állattartó rész 5031,03 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési
munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Tenyészistálló Szociális épület építése:
Szociális blokk 75,44 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Tenyészistálló építészet és tenyészistálló szociális
épület költségvetésben lévő tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Állatfelhajtó folyosó: A tenyészistállót és a malacnevelőt összekötő zárt állathajtó folyosó Beépített
alapterület: 138,91 m2
Tenyészistálló áthajtó folyosó építése Közbeszerzés tárgyát képzik a tenyészistálló folyósó és malacnevelő
folyosó költségvetési táblák alábbi munkanemeinek megvalósítása:
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
36. Vakolás és rabicolás
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Malacnevelő épület:
Malacnevelő építése: Állattartó rész 2745,86 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát,
tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Malacnevelő szociális részének építése: Szociális blokk 55,10 m2
Beépített alapterület: 2903,36 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Malacnevelő építészet és malacnevelő szociális
költségvetésben lévő alábbi munkanem tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Kazántelepítés Közbeszerzés tárgyát képzik a szalmabálás biomassza kazántelepítés, a költségvetésben
lévő alábbi munkanemek alatti tételek megvalósítása.
15. Zsaluzás és állványozás
19. Költségtérítések
21. Irtás, földés sziklamunka
23. Síkalapozás
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
Altherm egyedi gyártású 800 kW szalmatüzelésű kazán beszerzés.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű
termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Vállalt jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül (hónap) 15
2 3. Az M.2.) alkalmassági követelménynél megnevezett szakember rendelkezik olyan
tapasztalattal, ahol az építési beruházás részét képezte legalább 4000m2-es tetőszerkezet
kivitelezése (igen/nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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: 1801768591, VP2-4.1.1.5-16
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő részteljesítést ír elő. A Tenyészistálló épülethez kapcsolódó műszaki tartalmat a munkaterület
átadástól számított 60 naptári napon belül el kell készíteni és az épületet át kell adni.
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:
23314 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Sáránd külterület sertéstelep építése” 2. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Weropig Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93188470
Postai cím: Korona Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: weropig@gmail.com
Telefon: +36 306508290
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23106073208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 976614728
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 950583083
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: - tetőpanel
szerelési munkái
- fa tetőszerkezetének készítési munkái
- víz, fűtés épületgépészeti szerelési munkák
- felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Kasz-Mobil Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75628624
Postai cím: Vasvári Pál Utca 46
Város: Derecske
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12111396209
Hivatalos név: Weropig Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93188470
Postai cím: Korona Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23106073208
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
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (2956/2019)
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25894682
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
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: B-A-Z Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú,
„Ifjúsági Garancia” elnevezésű projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000933722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú, „Ifjúsági
Garancia” elnevezésű projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzése. A projekt
teljes időszakának könyvvizsgálói ellenőrzése, beleértve a szerződéskötés előtti időszakot is, a
fizetési részletezésnek megfelelően. Az éves könyvvizsgálatokat a 2015.01.01-2021.10.31. közötti
projektmegvalósítási időszakra, azon belül minden egyes befejezett pénzügyi évet érintően, a program
Irányító Hatósági által jóváhagyott Kifizetési igénylések alapján szükséges elvégezni a részletezett
időszakokra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9400000 (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: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 könyvvizsgálói feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú, „Ifjúsági
Garancia” elnevezésű projekthez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzése. A projekt
teljes időszakának könyvvizsgálói ellenőrzése, beleértve a szerződéskötés előtti időszakot is, a
fizetési részletezésnek megfelelően. Az éves könyvvizsgálatokat a 2015.01.01-2021.10.31. közötti
projektmegvalósítási időszakra, azon belül minden egyes befejezett pénzügyi évet érintően, a program
Irányító Hatósági által jóváhagyott Kifizetési igénylések alapján szükséges elvégezni a részletezett
időszakokra. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által biztosított információk alapján, az adott pénzügyi
évben hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint köteles megbízását teljesíteni. A
vizsgálati jelentésért a Könyvvizsgáló felel. A feladat ellátása során készült valamennyi dokumentumot,

jelentést magyar nyelven kell elkészítenie a Könyvvizsgálónak, és 2 papír alapú és 1 elektronikus
példányban kell átadnia az Ajánlatkérő részére. Az ellenőrzések célja, hogy biztosítsa a közpénzek
felhasználásának szabályszerűségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – 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-5.2.1-14-2015-00001
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: Elnevezés: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 könyvvizsgálói feladatai
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:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Rákóczi Út 9. I/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: peter.juhasz@focusaudit.hu
Telefon: +36 205000404
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17943149
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15329606
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9400000
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: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243
Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241
Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Rákóczi Út 9. I/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161203
Hivatalos név: "GY & GY" PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli, Pénzügyi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11421957
Postai cím: Hunyadi Utca 40.
Város: Szikszó
NUTS-kód: HU311

Postai irányítószám: 3800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580513205
Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209
Hivatalos név: A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59197775
Postai cím: Baross Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12942888242
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:
2018/11/27 (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:
A hirdetmény első feladásának dátuma: 2019.02.12.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (2747/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61445433
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Fax: +36 13271477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Oktatóbázis kialakításának megtervezése, a vonatkozó műszaki dokumentáció
elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000595232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezési feladat magában foglalja a Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő számára egy Oktatóbázis,
azaz egy 15-20 fős informatikai felszereltségű és egy 25-30 fős előadói infrastruktúrával ellátott oktatóterem
kialakításának megtervezését, műszaki dokumentációjának elkészítését. A tervezési terület jelenleg három
helyiséget (132.94 m2, 116.13 m2, 40 m2) foglal magában összesen 289.07 m2 alapterületen. A tervező
feladata az oktatóbázis kialakításához szükséges vázlattervek elkészítése, a hatósági engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció és engedély megszerzése, valamint a kivitelezési tender dokumentáció
elkészítése.
A tervezési feladat részletes műszaki tartalmát a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8900000 (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: Oktatóbázis tervezése, műszaki dok.készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési feladat magában foglalja a Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő számára egy Oktatóbázis,
azaz egy 15-20 fős informatikai felszereltségű és egy 25-30 fős előadói infrastruktúrával ellátott oktatóterem
kialakításának megtervezését, műszaki dokumentációjának elkészítését. A tervezési terület jelenleg három
helyiséget (132,94 m2, 116,13 m2, 40 m2) foglal magában összesen 289,07 m2 alapterületen. A tervező
feladata az oktatóbázis kialakításához szükséges vázlattervek elkészítése, a hatósági engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció és engedély megszerzése, valamint a kivitelezési tender dokumentáció
elkészítése.

A tervezési feladat részletes műszaki tartalmát a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megvalósítási idő (naptári napban) 30
2 Teljesítésben részt vevő, az M/2 alkalmassági követelmény kapcsán megjelölt szakember
jogosultság megszerzéséhez előírt tapasztalati időn felüli többlettapasztalata (hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Oktatóbázis tervezése, műszaki dok.készítése
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:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: topkvalitas@topkvalitas.com
Telefon: +36 202648561
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9435000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8900000
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: Top-Kvalitás Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211
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:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pont szerinti adatokat az V.2.3. és V.2.12. pontok
tartalmazzák.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/02/15 (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

Egerbakta Községi Önkormányzat (2509/2019)
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: Egerbakta Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40900751
Postai cím: Bátori Út 12
Város: Egerbakta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tibor József
Telefon: +36 36465018
E-mail: egerbakta@egerbakta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális intézmény kialakítása Egerbaktán
Hivatkozási szám: EKR000846042018
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 FUNKCIÓK rövid építészeti leírása:
A meglévö helyiségekben a következö funkciók kapnak helyet: Családi és gyermekjóléti vezetöi iroda,
interjú iroda. A szociális étkeztetési iroda, mellette a házi segítségnyújtás irodája.
Az épületben lévö tálaló konyha szerepe: a szociális étkeztetési munkatársak a behozott kész ételt
ételhordókba rakják, majd azokat a helyszínre szállítják. A konyhai tárolóban elhelyezhetö a konyhai
segédanyag. Kialakításra kerül egy ffi egy nöi, személyzeti és egy akm. szociális blokk rész. Az épület
utca felöli részében kerül kialakításra két foglalkoztató tér, mely a család és gyermekjóléti szolgálat
munkájához szükséges.
Az épület föbb müszaki adatai: A telek területe: 888 m2 Beépített terület: 264,49m2 Beépítési
százalék: 29,78%
TERVEZETT ÁLLAPOT Főbb épületszerkezetek:
- Alapozás: kő alap (meglévő megmaradó),bővítés: sávalap, lábazati gerendával,
- Felmenő falazat: meglévő: 44 cm vtg tufa kő falazat (meglévő megmaradó), bővítés: Porotherm PT30 és
PT 44
- Födém: meglévőnél: borított fagerendás födém, (meglévő megmaradó )
- Tetőhéjazat: Cserepes lemez fedés
- Koszorúk: monolit vasalt beton szerkezetű
- Bádogos szerkezetek: festett horganyzott anyagúak új kerül beépítésre
- Válaszfalak: kisméretű tégla, új falak Ytong
- Vízszigetelés: az új vizes hg-ek kenhető vízszigetelést kapnak, sarokerősítő szalaggal.
- Hőszigetelés: padlástértér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkban, oldalfal: 10 cm EPS rendszer, lábazat:6
cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal.
- Burkolatok: bontás után terv szerinti kialakításban kerámia.
- Nyílászárók: kívül felújított, belül fa szerkezetű új ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel.
- Homlokzati felületképzés: kapart nemes vakolat, az eps rendszer eleme.
- Felületkezelések: A belső falfelületek és mennyezetek glettelt, háromszori diszperziós festésűek. A külső
látható faszerkezetek és a belső ajtók mázoltak, műanyag nyílászárók natúr fehér színben.
TEREZETT ÁLLAPOT: Épületgépészet:
- Vízellátás: a meglévő községi hálózatra csatlakozással, műanyag csővel szerelve.
- Szennyvízelvezetés: padlóösszefolyókkal, PVC cső gyűjtővezetékkel a meglévő zárt tárolóba
csatlakozással
- Elektromos energia ellátás: meglévőre községi hálózatra csatlakoztatva
- Fűtés: új kondenzációs kazán, modern radiátoros rendszerrel
- Szellőzés: Az épület természetes szellőzése a homlokzati nyílászárókon keresztül biztosított, egyéb
helyeken 110mm átmérőjű elektromos ventillátorral.
- Csapadékvíz elvezetés: Lefolyó csatornán keresztül az épület körül kivezetve saját telken belül.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Akadálymentesítés:
Az utcai oldal felől egy 1,70 m széles rámpát alakítunk ki, mely 95 és 75 cm magasan cső kézfogóval
rendelkezik, szabályos kerékvetővel és csúszásmentes burkolattal. A rámpa belefut a hátsó teraszba,
így biztosítva az épület hátsó részébe történő bejutást. Az épület ügyfelekkel érintkező helyiségei mind
küszöbmentes bejárati ajtóval lesznek ellátva, min 90 cm szabályos mérettel.
A villamos hálózat is akadálymentes magasságban lesz kialakítva, a wc-ben pedig a szabványnak
megfelelően kell a jelző és szaniter tárgyakat elhelyezni.

TERVEZETT ÁLLAPOT: Energetika:
- Utólagos hőszigetelés: tetőtér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkokban, oldalfal: 10 cm EPS rendszer,
lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal.
- Nyílászárók cseréje: új fa ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel.
- Fűtéskorszerűsítés: kondenzációs gázkazán, radiátoros rendszer, helyiségenként szabályozott
hőmérséklettel.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Parkoló: A telken belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 db parkoló és egy
akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A további szükséges parkoló igény az önkormányzat közterületein
biztosított.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44695041 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Szociális intézmény kialakítása Egerbaktán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45223300-9

További tárgyak:

45260000-7

Kiegészítő szójegyzék

45315100-9
45331000-6
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Egerbakta, Siroki út 29. 288/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A FUNKCIÓK rövid építészeti leírása:
A meglévö helyiségekben a következö funkciók kapnak helyet: Családi és gyermekjóléti vezetöi iroda,
interjú iroda. A szociális étkeztetési iroda, mellette a házi segítségnyújtás irodája.
Az épületben lévö tálaló konyha szerepe: a szociális étkeztetési munkatársak a behozott kész ételt
ételhordókba rakják, majd azokat a helyszínre szállítják. A konyhai tárolóban elhelyezhetö a konyhai
segédanyag. Kialakításra kerül egy ffi egy nöi, személyzeti és egy akm. szociális blokk rész. Az épület
utca felöli részében kerül kialakításra két foglalkoztató tér, mely a család és gyermekjóléti szolgálat
munkájához szükséges.
Az épület föbb müszaki adatai: A telek területe: 888 m2 Beépített terület: 264,49m2 Beépítési
százalék: 29,78%
TERVEZETT ÁLLAPOT Főbb épületszerkezetek:
- Alapozás: kő alap (meglévő megmaradó),bővítés: sávalap, lábazati gerendával,
- Felmenő falazat: meglévő: 44 cm vtg tufa kő falazat (meglévő megmaradó), bővítés: Porotherm PT30 és
PT 44
- Födém: meglévőnél: borított fagerendás födém, (meglévő megmaradó )
- Tetőhéjazat: Cserepes lemez fedés
- Koszorúk: monolit vasalt beton szerkezetű
- Bádogos szerkezetek: festett horganyzott anyagúak új kerül beépítésre
- Válaszfalak: kisméretű tégla, új falak Ytong
- Vízszigetelés: az új vizes hg-ek kenhető vízszigetelést kapnak, sarokerősítő szalaggal.

- Hőszigetelés: padlástértér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkban, oldalfal: 10 cm EPS rendszer, lábazat:6
cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal.
- Burkolatok: bontás után terv szerinti kialakításban kerámia.
- Nyílászárók: kívül felújított, belül fa szerkezetű új ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel.
- Homlokzati felületképzés: kapart nemes vakolat, az eps rendszer eleme.
- Felületkezelések: A belső falfelületek és mennyezetek glettelt, háromszori diszperziós festésűek. A külső
látható faszerkezetek és a belső ajtók mázoltak, műanyag nyílászárók natúr fehér színben.
TEREZETT ÁLLAPOT: Épületgépészet:
- Vízellátás: a meglévő községi hálózatra csatlakozással, műanyag csővel szerelve.
- Szennyvízelvezetés: padlóösszefolyókkal, PVC cső gyűjtővezetékkel a meglévő zárt tárolóba
csatlakozással
- Elektromos energia ellátás: meglévőre községi hálózatra csatlakoztatva
- Fűtés: új kondenzációs kazán, modern radiátoros rendszerrel
- Szellőzés: Az épület természetes szellőzése a homlokzati nyílászárókon keresztül biztosított, egyéb
helyeken 110mm átmérőjű elektromos ventillátorral.
- Csapadékvíz elvezetés: Lefolyó csatornán keresztül az épület körül kivezetve saját telken belül.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Akadálymentesítés:
Az utcai oldal felől egy 1,70 m széles rámpát alakítunk ki, mely 95 és 75 cm magasan cső kézfogóval
rendelkezik, szabályos kerékvetővel és csúszásmentes burkolattal. A rámpa belefut a hátsó teraszba,
így biztosítva az épület hátsó részébe történő bejutást. Az épület ügyfelekkel érintkező helyiségei mind
küszöbmentes bejárati ajtóval lesznek ellátva, min 90 cm szabályos mérettel.
A villamos hálózat is akadálymentes magasságban lesz kialakítva, a wc-ben pedig a szabványnak
megfelelően kell a jelző és szaniter tárgyakat elhelyezni.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Energetika:
- Utólagos hőszigetelés: tetőtér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkokban, oldalfal: 10 cm EPS rendszer,
lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal.
- Nyílászárók cseréje: új fa ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel.
- Fűtéskorszerűsítés: kondenzációs gázkazán, radiátoros rendszer, helyiségenként szabályozott
hőmérséklettel.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Parkoló: A telken belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 db parkoló és egy
akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A további szükséges parkoló igény az önkormányzat közterületein
biztosított.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás idötartama (hónapokban megadva, minimum 12 hónap, 60
hónaptól a maximális pontszám jár) 20
2 Hátrányos helyzetü munkavállalók bevonása a teljesítésbe (igen-nem) (1 fö) 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-4.1.1-15-HE1-2016-00005
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szociális intézmény kialakítása Egerbaktán
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:
2019/01/28 (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: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43465165
Postai cím: Pap-hegy dűlő Külterület
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300

Ország: Magyarország
E-mail: info@jmi.hu
Telefon: +36 203321064
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22725426210
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: 44695041
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: JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43465165
Postai cím: Pap-hegy dűlő Külterület
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22725426210
Hivatalos név: Képes Péter
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47353572
Postai cím: Maklári út 152
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 64062705130
Hivatalos név: Cserháti István
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14323704
Postai cím: Szent István 56
Város: Erdőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3358
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63857797230
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:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Érdi Szakképzési centrum (2905/2019)
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: Érdi Szakképzési centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76789560
Postai cím: Ercsi Út 4.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Danka István műszaki referens
Telefon: +36 23232709
E-mail: danka.istvan@erdiszakkepzesicentrum.hu
Fax: +36 23232709
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdiszakkepzesicentrum.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fűtéskorszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR001040702018
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:
1. rész - Gyál:
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos munkák elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltaknak
megfelelően.
A munkákkal érintett építmény alapterülete: 2.986 m2
2. rész - Kiskunlacháza
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos munkák elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltaknak
megfelelően.
A munkákkal érintett építmény alapterülete: 1.976 m2
3. rész - Szigetszentmiklós
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos munkák elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltaknak
megfelelően.
A munkákkal érintett építmény alapterülete: 660 m2
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: Gyál
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2360 Gyál, Erdősor u. 65.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész - Gyál:
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos munkák elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltaknak
megfelelően.
A munkákkal érintett építmény alapterülete: 2.986 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 Megajánlott jótállási határidő (hónap) 20
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (darab) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kiskunlacháza
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: HU12 A teljesítés helye: 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 63.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész - Kiskunlacháza
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos munkák elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltaknak
megfelelően.
A munkákkal érintett építmény alapterülete: 1.976 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 Megajánlott jótállási határidő (hónap) 20
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (darab) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szigetszentmiklós
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: HU12 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós Csonka J. u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész - Szigetszentmiklós
Fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos munkák elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltaknak
megfelelően.
A munkákkal érintett építmény alapterülete: 660 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 Megajánlott jótállási határidő (hónap) 20
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (darab) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Gyál
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körét a Kbt. 75.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, figyelemmel arra, hogy az adott részajánlati kör
vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Novatech Épületszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31066495
Postai cím: Tóvárosi Út 35. fszt. 1.
Város: Baj
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2836
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25945702211
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Kiskunlacháza
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körét a Kbt. 75.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, figyelemmel arra, hogy az adott részajánlati kör
vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Novatech Épületszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31066495
Postai cím: Tóvárosi Út 35. fszt. 1.
Város: Baj
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2836
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25945702211
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Szigetszentmiklós
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 3. részajánlati körét a Kbt. 75.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, figyelemmel arra, hogy az adott részajánlati kör
vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Novatech Épületszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31066495
Postai cím: Tóvárosi Út 35. fszt. 1.
Város: Baj
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2836
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25945702211
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:
2018/12/11 (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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

GRUBITS Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2872/2019)
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: GRUBITS Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68746100
Postai cím: Vásár Tér 10.-14.
Város: Jánossomorja
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9241
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stottan Valéria
Telefon: +36 96565028
E-mail: iroda@grubitskft.hu
Fax: +36 96565029
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.grubitskft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.grubitskft.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: fémszerkezetek gyártása
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: Jánossomorja, Grubits Kft., új fémmegmunkáló gépek
Hivatkozási szám: EKR000119142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
43840000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új fémmegmunkáló gépek és az elvárt lényeges műszaki paraméterek:
1 db Hidraulikus cső- és idomhajlító: Motor teljesítmény: legalább 7 kW, X-Y-Z-U-C tengely hidraulikus és
NC vezérelt, Horizontális és vertikális üzemmód.
1 db Hidraulikus lemezolló: Motor teljesítmény: legalább 15 kW, Horizontális és vertikális üzemmód,
Pneumatikus finomlemeztartó,
Vágási kapacitások: (450 N/mm²): 6 mm, (700 N/mm²): 4 mm,
1 db Kétoszlopos, félautomata, szögbevágó szalagfűrész: Főmotor teljesítménye: legalább 3 kW, Hidraulikus
satu,
NC vezérlés: program alapján rááll a megfelelő vágási szögre, 2X3 m görgősor, Kör vágás: 360 mm,
Téglány vágás: 640x360 mm, Négyzet vágás:360 mm, Téglány +60° vágás: 250x360 mm, Téglány -45°
vágás: 390x360 mm.
1 db Hidraulikus tüskés csőhajlító: Motor teljesítmény: legalább 13 kW,
NC vezérléssel automata üzemmódban képes 2D-s hajlításokra.
Érintőképernyő,
Hidraulikus satu,
Hidraulikus tokmány,
Digitális kijelzés.
1 db Négyhengeres hidraulikus hengerítő: Hengerítési kapacitás: legalább 6 mm, Elő-hengerítési kapacitás:
legalább 4 mm,
2m/2t függőleges lemeztartó daru,
NC vezérlés,
Indukciós edzésű hengerek.
1 db Hidraulikus CNC élhajlító: A főmotor teljesítménye: legalább 22 kW.
Y1, Y2, X, R, Z1-Z2 tengelyek,
CNC vezérlés (grafikus, színes, érintő képernyős),
Euro típusú szerszámbefogó,
CNC asztal előfeszítés,
Hajlítási erő: 220 tonna,
Hajlítási hossz: 3050 mm.
1 db Finomsugaras kompakt kialakítású plazmavágó gyökölőfejjel és fúróegységgel: Vágási kapacitások:
oldalindítással legalább 80 mm, beszúrással: legalább 50 mm.
Fáklyamagasság állítási rendszer,
True Hole technológia,
Fáklyaütközés elleni védelem,
Automatikus gázadagoló,
Porelszívó szűrő,
CNC vezérelt gyökölő,
CAD/CAM szoftver,
Fúróegység.
Alkalmas a gyökölőfejjel a hegesztési gyökök (V; X; Y; és K alakban) előkészítésére, a fúróegység 5-20 mmes átmérőjű furatok és M6-M16-os menetek készítésére. Áramerősség:300 A.
4 db Védőgázas, fogyóelktródás hegesztőgép: CO2-vel és kevert gázzal történő hegesztésre is alkalmas.
Hegesztőáram tartomány: 40 – 320 A.

Hegesztési üzemmódok: 2 ütem, 4 ütem, ívpont.
2 db Manuális szalagfűrészgép: Teljesítmény: legalább 370 W.
1 db Mágnestalpas fúrógép: Motor teljesítmény: legalább 1100 W.
2 db Asztali oszlopos fúrógép: Teljesítmény: legalább 750 W. Orsó felfogás MK3.
1 db Univerzális marógép: Főmotor teljesítmények: függőleges legalább 3 kW, vizszintes: legalább 3 kW.
3 tengelyes mérőrendszer, helyzetkijelzővel.
Gyorsmenet mindhárom tengelyen.
Hűtőfolyadék rendszer, központi szánkenő rendszer.
1kit patronos befogó tokmány patronokkal (4, 5, 6, 8, 12, 14, 16 mm)
Vízszintes marótüskék: 1 db 27 mm-es ,1 db 40 mm-es.
Vízszintes támasz.
Rövid marótüske D32 mm,.
Független fogaskerék hajtómű,.
1320 mm hosszú asztal 1000 mm-es lökettel. X tengely löket: 1000 mm.
Y tengely löket:245 mm,
T tengely löket:450 mm,
Orsó löket:0 mm,
Asztal szélesség:320 mm,
Gyorsmenetek: X tengely 1,2 m/min, Y tengely1,2 m/min, Z tengely:0,4 m/min,
Előtolás X, Y, Z tengely: 360 mm/min.
1 db Eszterga gép: Főmotor teljesítménye: legalább 5,5 kW.
Merev, precíziós csúcseszterga digitalis kijelzéssel, öntvény gépváz.
Kivehető híd, edzett, köszörült vezetékek, fogaskerekek és tengelyek a hajtóműben.
Állítható biztonsági nyomatékhatároló kuplung.
Főmotor teljesítménye: 5,5 kW,
4 db állítható hosszütköző,
3 tengelyen mérőléc,
3 tengelyes pozíció kijelző,
tokmányok: D320 mm-es 3 pofás, D400 mm-es 4 pofás, D450 mm-es síktárcsás,
Max. esztergálható átmérő: 560 mm,
Szán felett elforduló átmérő: 355 mm,
Hídban elforduló átmérő: 785 mm,
Csúcs magasság: 128 mm,
Csúcs távolság: 1928 mm,
Keresztszán löket: 316 mm,
Hossz-szánlöket: 0 mm,
Késszán löket: 130 mm,
Főorsó furat: 80 mm,
Főorsó végződés/belső kúp:D1-8/MT7,
Szegnyereg belső kúp: MT5/75,
Műszaki tartalom a „Közbeszerzési műszaki leírás”-ban részletezve.
A Szállító feladata a gépek szállítása a Megrendelő székhelyére, a telepítése, üzembehelyezése és 5 fő
szakember betanítása 5 munkanap alatt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 146000000 (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: Jánossomorja, GRUBITS Kft., új fémmegmunkáló gépek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42620000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, Jánossomorja,
Vásár tér 10.-14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új fémmegmunkáló gépek és az elvárt lényeges műszaki paraméterek:
1 db Hidraulikus cső- és idomhajlító: Motor teljesítmény: legalább 7 kW, X-Y-Z-U-C tengely hidraulikus és
NC vezérelt, Horizontális és vertikális üzemmód.
1 db Hidraulikus lemezolló: Motor teljesítmény: legalább 15 kW, Horizontális és vertikális üzemmód,
Pneumatikus finomlemeztartó,
Vágási kapacitások: (450 N/mm²): 6 mm, (700 N/mm²): 4 mm,
1 db Kétoszlopos, félautomata, szögbevágó szalagfűrész: Főmotor teljesítménye: legalább 3 kW, Hidraulikus
satu,
NC vezérlés: program alapján rááll a megfelelő vágási szögre, 2X3 m görgősor, Kör vágás: 360 mm,
Téglány vágás: 640x360 mm, Négyzet vágás:360 mm, Téglány +60° vágás: 250x360 mm, Téglány -45°
vágás: 390x360 mm.
1 db Hidraulikus tüskés csőhajlító: Motor teljesítmény: legalább 13 kW,
NC vezérléssel automata üzemmódban képes 2D-s hajlításokra.
Érintőképernyő,
Hidraulikus satu,
Hidraulikus tokmány,
Digitális kijelzés.
1 db Négyhengeres hidraulikus hengerítő: Hengerítési kapacitás: legalább 6 mm, Elő-hengerítési kapacitás:
legalább 4 mm,
2m/2t függőleges lemeztartó daru,
NC vezérlés,
Indukciós edzésű hengerek.
1 db Hidraulikus CNC élhajlító: A főmotor teljesítménye: legalább 22 kW.
Y1, Y2, X, R, Z1-Z2 tengelyek,
CNC vezérlés (grafikus, színes, érintő képernyős),
Euro típusú szerszámbefogó,
CNC asztal előfeszítés,
Hajlítási erő: 220 tonna,
Hajlítási hossz: 3050 mm.
1 db Finomsugaras kompakt kialakítású plazmavágó gyökölőfejjel és fúróegységgel: Vágási kapacitások:
oldalindítással legalább 80 mm, beszúrással: legalább 50 mm.
Fáklyamagasság állítási rendszer,
True Hole technológia,
Fáklyaütközés elleni védelem,
Automatikus gázadagoló,
Porelszívó szűrő,
CNC vezérelt gyökölő,
CAD/CAM szoftver,
Fúróegység.
Alkalmas a gyökölőfejjel a hegesztési gyökök (V; X; Y; és K alakban) előkészítésére, a fúróegység 5-20 mmes átmérőjű furatok és M6-M16-os menetek készítésére. Áramerősség:300 A.
4 db Védőgázas, fogyóelktródás hegesztőgép: CO2-vel és kevert gázzal történő hegesztésre is alkalmas.
Hegesztőáram tartomány: 40 – 320 A.
Hegesztési üzemmódok: 2 ütem, 4 ütem, ívpont.
2 db Manuális szalagfűrészgép: Teljesítmény: legalább 370 W.
1 db Mágnestalpas fúrógép: Motor teljesítmény: legalább 1100 W.
2 db Asztali oszlopos fúrógép: Teljesítmény: legalább 750 W. Orsó felfogás MK3.
1 db Univerzális marógép: Főmotor teljesítmények: függőleges legalább 3 kW, vizszintes: legalább 3 kW.
3 tengelyes mérőrendszer, helyzetkijelzővel.
Gyorsmenet mindhárom tengelyen.
Hűtőfolyadék rendszer, központi szánkenő rendszer.

1kit patronos befogó tokmány patronokkal (4, 5, 6, 8, 12, 14, 16 mm)
Vízszintes marótüskék: 1 db 27 mm-es ,1 db 40 mm-es.
Vízszintes támasz.
Rövid marótüske D32 mm,.
Független fogaskerék hajtómű,.
1320 mm hosszú asztal 1000 mm-es lökettel. X tengely löket: 1000 mm.
Y tengely löket:245 mm,
T tengely löket:450 mm,
Orsó löket:0 mm,
Asztal szélesség:320 mm,
Gyorsmenetek: X tengely 1,2 m/min, Y tengely1,2 m/min, Z tengely:0,4 m/min,
Előtolás X, Y, Z tengely: 360 mm/min.
1 db Eszterga gép: Főmotor teljesítménye: legalább 5,5 kW.
Merev, precíziós csúcseszterga digitalis kijelzéssel, öntvény gépváz.
Kivehető híd, edzett, köszörült vezetékek, fogaskerekek és tengelyek a hajtóműben.
Állítható biztonsági nyomatékhatároló kuplung.
Főmotor teljesítménye: 5,5 kW,
4 db állítható hosszütköző,
3 tengelyen mérőléc,
3 tengelyes pozíció kijelző,
tokmányok: D320 mm-es 3 pofás, D400 mm-es 4 pofás, D450 mm-es síktárcsás,
Max. esztergálható átmérő: 560 mm,
Szán felett elforduló átmérő: 355 mm,
Hídban elforduló átmérő: 785 mm,
Csúcs magasság: 128 mm,
Csúcs távolság: 1928 mm,
Keresztszán löket: 316 mm,
Hossz-szánlöket: 0 mm,
Késszán löket: 130 mm,
Főorsó furat: 80 mm,
Főorsó végződés/belső kúp:D1-8/MT7,
Szegnyereg belső kúp: MT5/75,
Műszaki tartalom a „Közbeszerzési műszaki leírás”-ban részletezve.
A Szállító feladata a gépek szállítása a Megrendelő székhelyére, a telepítése, üzembehelyezése és 5 fő
szakember betanítása 5 munkanap alatt.
(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. Többlet jótállás vállalás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett
(minimum 0 hónap - maximum 24 hónap) 15
2 3. Korábbi vállalás mértéke a javítás megkezdésére a hiba bejelentésétől számított kötelező 48
óránál korábban. (minimum 0 óra- maximum 24 óra) 8
3 4. Korábbi vállalás mértéke a gépek jótállási időszak alatti meghibásodása esetén a kötelező 21
napot meghaladó javítás esetén a javítás idejére cseregép biztosítására (minimum 0 nap -maximum
14 nap) 7
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ellenszolgáltatás nettó összege (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: GINOP-1.2.1-16-2017-00912
II.2.9) További információ:

Az új fémmegmunkáló gépek beszerzésére a „Jánossomorja, GRUBITS Kft. termelési kapacitásának
bővítése és korszerű termékek előállítási képességének javítása” tárgyú projekt keretében elnyert Európai
Uniós támogatás felhasználásával kerül sor. Támogatási intenzitás: 45 %.
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- 5 /2019 Rész száma: Elnevezés: Jánossomorja, GRUBITS Kft., új fémmegmunkáló
gépek
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:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vendo Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86047182
Postai cím: Budapesti Út 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: levente.gal@vendo.hu
Telefon: +36 702461347
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10630536206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 148393477
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 146000000
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: Vendo Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86047182
Postai cím: Budapesti Út 8.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10630536206
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:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Gyöngyös Város Önkormányzata (2741/2019)
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: Gyöngyös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34655797
Postai cím: Fő Tér 13
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Katalin
Telefon: +36 37510307
E-mail: juhasz.katalin@hivatal.gyongyos.hu
Fax: +36 37500160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyongyos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyongyos.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: Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000738172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45316110-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése Gyöngyös Város közigazgatási területén.
Vállalkozó feladata a meglévő lámpatestek leszerelése, az új világítótestek (lámpatest + LED fényforrás)
beszerzése és felszerelése, valamint kapcsolódó munkák elvégzése a dokumentációban részletezettek
szerint.
A beruházás mennyisége:
Az érintett területeken összesen 3960 db lámpatest üzemel, összesen kb. 352,567 kW beépített
teljesítménnyel, ebből 3191 db kerül korszerűsítésre.
A feladat részletes bemutatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza, különösen az annak részeként kiadott
tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés.
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: Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Gyöngyös közigazgatási területe a dokumentációban
részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése Gyöngyös Város közigazgatási területén.
Vállalkozó feladata a meglévő lámpatestek leszerelése, az új világítótestek (lámpatest + LED fényforrás)
beszerzése és felszerelése, valamint kapcsolódó munkák elvégzése a dokumentációban részletezettek
szerint.
A beruházás mennyisége:
Az érintett területeken összesen 3960 db lámpatest üzemel, összesen kb. 352,567 kW beépített
teljesítménnyel, ebből 3191 db kerül korszerűsítésre.

A feladat részletes bemutatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza, különösen az annak részeként kiadott
tervek, műszaki leírás és az árazatlan költségvetés.
(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. Előteljesítés naptári napokban (max. 60 nap) 15
2 3. Vállalja-e ajánlattevő a hibaelhárítás megkezdését a hibabejelentéstől számított 48 órán belül?
(Igen/Nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az 1. értékelési szempont az EKR karakterkorlátozására tekintettel rövidítve szerepel a II.2.5) pontban.
Az értékelési szempont teljes terjedelemben: 1. Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke
(nettó Ft)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75.§. (2) bekezdés b) pontja szerint eredménytelen: a Kbt.
75. § a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Az
EKR-ben és a bontási jegyzőkönyvben rögzített nettó 236.220.472,- HUF teljes fedezetet az ajánlatok
jelentősen meghaladják, többletfedezet nem biztosított.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

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: GREP Green Public Lighting Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65264461
Postai cím: Külterület
Város: Dörgicse
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8422
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22728326419
Hivatalos név: KT-ELECTRONIC Távközléstechnikai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43669657
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10239063213
Hivatalos név: Horváth Hálózatépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44197362
Postai cím: Kiscsikós Köz 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24708128241
Hivatalos név: Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13392576
Postai cím: Váci Út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10768033244
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:
2018/10/18 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ (2900/2019)
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: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13902270
Postai cím: Mester Utca 9.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Lajos Árpád
Telefon: +36 52550253
E-mail: arpad.lajos.toth@kk.gov.hu
Fax: +36 52550253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hajduboszormeny
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközök beszerzése EFOP-3.2.3.-17-2017-00032
Hivatkozási szám: EKR001076332018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a EFOP-3.2.3.-17-2017-00032 azonosítószámú
projekt keretében az alábbi eszközök szállítása:
- 4 db 3D nyomtató
- 80 tekercs Filament
- 4 db Tároló szekrény
- 12 db Laptop
- 4 db Wifi AccessPoint
- 48 db Lego Mindstorms EV3 Robot készlet
- 16 db Lego Akku töltő
- 16 db Lego Szín szenzor
- 3 db Lego Story Starter
- 4 db Digitális tanterem Táblafelügyeleti szoftverrel
- 124 db Tablet Samsung Galaxy Tab A 10,1"
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24544200 (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: Eszközök beszerzése EFOP-3.2.3.-17-2017-00032
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

30200000-1

További tárgyak:

30213100-6
30213200-7
30214000-2
30230000-0
30232100-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12.
4220 Hajdúböszörmény, Árpád utca 22.
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.
4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a EFOP-3.2.3.-17-2017-00032 azonosítószámú
projekt keretében az alábbi eszközök szállítása:
- 4 db 3D nyomtató
- 80 tekercs Filament
- 4 db Tároló szekrény
- 12 db Laptop
- 4 db Wifi AccessPoint
- 48 db Lego Mindstorms EV3 Robot készlet
- 16 db Lego Akku töltő
- 16 db Lego Szín szenzor
- 3 db Lego Story Starter
- 4 db Digitális tanterem Táblafelügyeleti szoftverrel
- 124 db Tablet Samsung Galaxy Tab A 10,1"
Kizárólag új, előzőleg nem használt termék ajánlható meg. E tekintetben új eszköznek minősül az az eszköz,
amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató eszközként nem
használták.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a
termék teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakást, teljeskörű letelepítését,
szerelését, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez és
a műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz
szükséges tartozékot, magyar vagy angol nyelvű kezelési és karbantartási utasításokat, eredeti CE
megfelelőségi tanúsítvány biztosítását, a szállított termék 12 hónap jótállási időn belüli szervizelését,
javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is azzal, hogy a szállítási díj tartalmazza
a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező
karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos
és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII.
fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését,
részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a
közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
A megajánlott termék adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak
lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét
termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás
tárgya árubeszerzés.”.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –

Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.3.-17-2017-00032
II.2.9) További információ:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező árubeszerzés olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely
nem teszi lehetővé a szállítandó eszközök részegységekre való szétbontását.
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:
23011 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Eszközök beszerzése EFOP-3.2.3.-17-2017-00032
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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429956
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
E-mail: tender@infopolis.hu
Telefon: +36 204794917
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52999375
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27347969
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24544200
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: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
Hivatalos név: Mekka Interaktív Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16375053
Postai cím: Csalogány Utca 6-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11742836241
Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54258945
Postai cím: Bozsoki út 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
Hivatalos név: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86314774
Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326242
Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429956
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633209
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206
Hivatalos név: Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76209855
Postai cím: Erenyő Utca 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3518
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24962106205
Hivatalos név: Info-Comp-Tech Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73957436
Postai cím: Szittya Utca 30.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24687586209
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2018. december 13-án
K.É.-23011/2018 számon jelent meg.
2. Az ajánlattételi határidő 2018. december 21. 14.00 óra volt.
3. Az összegezés elkészítésének és megküldésének az időpontja: 2019. január 16. volt.
4. Az írásbeli összegezés megküldését követően az Infopolis Kft. (4225 Debrecen Szivárvány Utca 18.)
ajánlattevő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján iratbetekintési kérelmet terjesztett elő 2019. január 18-án, mely
iratbetekintést Ajánlatkérő az ajánlattevő által kért időpontban, 2019. január 23-án 10.00 órától biztosította.
Az iratbetekintést követően az Infopolis Kft. (4225 Debrecen Szivárvány Utca 18.) ajánlattevő a Kbt. 80. §
(1) bekezdés a) pontja alapján előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő 2019. január 25. napján, mely
kérelmében az Ajánlatkérő által nyertes ajánlatevőként megjelölt ajánlatevő Szakmai ajánlatának tartalmát
vitatta. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a Kbt. 80. § (4) bekezdése alapján a hiánypótlási felhívást, illetve
felvilágosítás-kérést írt ki 2019. január 28-án. Az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak az előírt határidőig

(2019. január 31. 16:00 óra) nem tett eleget, ezért az ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja
alapján.
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az Összegezést 2019. február 1. napján módosította.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (22527/2018)
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: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14376582
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Angéla
Telefon: +36 52557300
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(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: Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón
Hivatkozási szám: EKR000926632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A GINOP-7.1.9-17-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében a „Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón”
a melléklet műszaki dokumentáció alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón
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: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Fürdő u. Hrsz: 3520, 3521, 3513/2,
3128, 3503, 3511/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-7.1.9-17-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében a „Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón”
a melléklet műszaki dokumentáció alapján.
A Fürdő utcán a kiemelt és K-szegélyeket, lokálisan a teljes aszfalt pályaszerkezetet, a városnéző vonat
(„Dottó”) megállóhelyét a gömbsüvegsorral, valamint a járdaburkolatokat el kell bontani. A Fürdő utca aszfalt
útburkolatát profilba kell marni, majd kiegyenlítő réteg és egy réteg kopóréteg épül. A Sport utcán tervezett
burkolatba eső KRESZ-táblát át kell helyezni. A reklámtáblák áthelyezéséről gondoskodni kell.
A Fürdő utca burkolatának szélessége a Sport utcáig 10,0 m, a meglévő állapotnak megfelelően, a Sport
utca után 6,5 m. A parkot és az autóbusz állomást összekötő járdaszakasznál a burkolat szélessége 5,5 mre csökken.
A tervezett, jobb és bal oldali merőleges állású parkolóhelyek mérete 4,5 x 2,5 m, a járda felől kiemelt
szegéllyel, az útburkolat felől K szegéllyel határolva. Az autóbusz állomás melletti közterületi járdaburkolat
teljes hosszában elbontásra kerül, majd a merőleges állású parkolóhelyek mögött, azoktól kiemelt szegéllyel
elválasztva, 2,0 m szélességgel új járdaburkolat épül. A Fürdő utca Sport utcáig tartó járdaszakaszának
szélessége 2,5 m. A kiemelt szegély fellépő magassága 10 cm.

A bal oldalon merőleges állású parkolóhelyek kialakítására a Sport utca csatlakozása után nyílik lehetőség.
A parkolóhelyek kezdeténél az útburkolat érintett részét el kell bontani, íves kialakítású burkolatszél alakul ki.
A burkolatszélen kiemelt szegélyt kell építeni. A merőleges állású parkolóhelyek mérete 4,5 x 2,5 m a járda
és a park felől kiemelt szegéllyel, az útburkolat felől K szegéllyel határolva. A Fürdő utcában, a tervlapokon
ábrázolt szakaszon, a park felőli járdát el kell bontani, majd 3,6 m szélességgel a Debreceni utca járdájáig új
betonkő burkolattal kell ellátni.
A Fürdő utca elején, a jobb oldalon található zöldfelületen parkolótér építésére nyílik lehetőség. A Sport
utca burkolatszélén a kiemelt szegélyt el kell bontani, helyén süllyesztett útszegély épül. A szegélyépítés
után az aszfaltburkolatot helyre kell állítani, 1,0 m szélességben új kopóréteget kell építeni. A Sport utca
burkolatához R=6m és R=8m sugarú ívekkel csatlakozva 7,0 m szélességű parkolóutat terveztünk. A
parkolóúthoz 20 db, 2,7 x 5,0 m méretű parkolóhely csatlakozik. A parkolóteret 10 cm fellépő magasságú
kiemelt szegély határolja. A csapadékvíz elvezetést tervezett víznyelők biztosítják, melyet zárt rendszerbe
kell kötni, szakterv alapján.
A tervezett pályaszerkezet:
Fürdő utca útburkolata a meglévő burkolaton:
5,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
2,5-6,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kiegyenlítő réteg bitumenemulzió permetezés profilba mart,
letisztított felület
Sport utca, Fürdő utca útburkolat (szélesítés helye) teljes pályaszerkezettel:
5,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
7,0 cm vtg. AC 22 kötő aszfaltbeton kötőréteg
20,0 cm vtg. Ckt cementstabilizáció
30,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
Fürdő utca és a Sport utcai parkolótér:
8,0 cm vtg. betonkő burkolat
3,0 cm vtg. ágyazóhomok
20,0 cm vtg. Ckt cementstabilizáció
30,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
Járdaburkolatok:
6,0 cm ill. 8 cm vtg. betonkő burkolat
3,0 cm vtg. ágyazóhomok
12,0 cm vtg. Ckt cementstabilizáció
15,0 cm vtg. homokos kavics ágyazat
Fürdő utcai parkolóhelyek meglévő burkolata (bal oldal)
8,0 cm vtg. betonkő burkolat
3,0 cm vtg. ágyazó homok meglévő profilba hozott útalap (költségvetési kiírás szerint)
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bek. alapján a támogatásra irányuló
igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan
körülménynek tekintheti, amely miatt az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet jótállási idő (min. 0 - max. 36 hónap) 2
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata (hónap) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 6
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00011
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
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: Türei és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12859337
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13377702213
Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72395330
Postai cím: Keleti Utca 34
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13445762209
Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209
Hivatalos név: Térburkolat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73319010
Postai cím: Madách Utca 8
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11429638203
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:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Jászberény Városi Önkormányzat (2523/2019)
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: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17182803
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bolyós Zoltán
Telefon: +36 57111222
E-mail: fejlesztes@jaszbereny.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszbereny.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: Jászberény bölcsőde udvar fejlesztése megismételt
Hivatkozási szám: EKR000856502018
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:
Jászberény Városi Önkormányzat, egy új építésű, 3 nevelési egységes, 6 csoportos Városi Bölcsőde
épületet kíván létesíteni, Jászberényben a Magyar utca 3363/12 hrsz.-ú ingatlanon. A bölcsőde épület
építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult a kivitelezési munkák már folyamatban vannak.
A tervezett bölcsőde épület üzemeltetéséhez szükséges elkészíteni az épülethez tartozó parkolót, kerítést,
udvari burkolatokat, kertépítést, növénytelepítést, játszóeszközök telepítését.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97600000 (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: Jászberény bölcsőde udvar fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

43325000-7

Kiegészítő szójegyzék

45112700-2
45223300-9
45340000-2
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Magyar utca 3363/12 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
Munkanem Mennyiség
Ponthegesztett műanyag bevonatú kerítés készítése, acél oszlopok közé, kerítéskapuval (BETAFENCE
NYLOFLOR 36D): 132,5 fm

Térkő burkolatú parkoló létesítése: 17 db + 1 db akadálymentesített parkoló – 232 m2
Növénytelepítés: 387 db, 1340 m2
Barabás TÉGLAKŐ járdaburkolat készítése: 373 m2
Sportpálya gumiburkolat készítése: 329,2 m2
Játszóudvar építése: 339 m2 (amely a füvesített részen valamint a gumiburkolaton kerül elhelyezésre)
Környezetrendezés (térburkolás, játszóudvar építés, növénytelepítés összesen): 2274,2 m2
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az 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. Az MSZ2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20
2 3. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 60 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás
időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:
Vállalkozási szerződés nevelési intézmény építéséhez kapcsolódó befejező munkálatainak elvégzésére.
Részteljesítési határidő: nyertes ajánlattevő köteles a parkoló létesítését 2019. március 31-éig elvégezni.
A Felhívás I.1.) pont fax rovatát kötelező kitöltetni, de Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik
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:
23994 / 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: PH/200-25/2019. Rész száma: Elnevezés: Jászberény bölcsőde udvar 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:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78044483
Postai cím: Bakki József Utca 27
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
E-mail: pocsestarsa@gmail.com
Telefon: +36 203160772
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772390216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 68961182
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78044483
Postai cím: Bakki József Utca 27
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11772390216
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:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (2761/2019)
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: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12838864
Postai cím: Nagyszentmiklósi Utca 8
Város: Kiszombor
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6775
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegvári Ernőné
Telefon: +36 62525090
E-mail: phkiszombor@vnet.hu
Fax: +36 62525091
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiszombor.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: ÖNK. ÉPÜLETEINEK ÁTALAKÍTÁSA KORSZERŰSÍTÉSE
Hivatkozási szám: EKR001103672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉPÜLETEINEK ÁTALAKÍTÁSA KORSZERŰSÍTÉSE”
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében:
1. rész: „A kiszombori bölcsőde átalakítása és férőhelybővítése valamint energetikai korszerűsítése”
A Kiszombor, Rákóczi utca 8. (hrsz.: 670/3) alatti épület átalakítása és bővítése 296,4 m2
alapterületről 639,64 m2 alapterületre 2 db altató-pihenő terasszal (99,24m2) a meglévő épületrész
energetika korszerűsítésével (296,4 m2) továbbá 3 KW teljesítményű napelem elhelyezése a kiviteli
tervdokumentációban, tervezői költségvetésben és az építési engedélyben meghatározottak szerint.
2. rész: „A kiszombori fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítése”
A Kiszombor, Szegedi u.2. (hrsz.: 539/10) alatti épület energetikai korszerűsítése 55,5 m2 alapterületen
továbbá 3 KW teljesítményű napelem elhelyezése a kiviteli tervdokumentációban, tervezői költségvetésben
meghatározottak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 261071645 (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: Bölcsőde átalakítás,korszerűsítés,férőhelybővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kiszombor, Rákóczi utca 8. (hrsz.: 670/3)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A kiszombori bölcsőde átalakítása és férőhelybővítése valamint energetikai korszerűsítése” az alábbiak
szerint:
A Kiszombor, Rákóczi utca 8. (hrsz.: 670/3) alatti épület átalakítása és bővítése 296,4 m2
alapterületről 639,64 m2 alapterületre 2 db altató-pihenő terasszal (99,24m2) a meglévő épületrész
energetika korszerűsítésével (296,4 m2) továbbá 3 KW teljesítményű napelem elhelyezése a kiviteli
tervdokumentációban, tervezői költségvetésben és az építési engedélyben meghatározottak szerint.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min.24 – max. 60 hónap) 5
2 Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %- max. 5 %) 5
3 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését
követően (min. 2 óra, max. 48 óra) 5
4 Előírtnál kedvezőbb energetikai besorolású minősítés vállalása. Elvárt minősítés CC megajánlható
BB (igen/nem) 15
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-1.4.1-15-CS1-2016 -00028 és -00019
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Kiszombor, Szegedi u.2. (hrsz.: 539/10)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A kiszombori fogorvosi rendelő energetikai korszerűsítése” az alábbiak szerint:
A Kiszombor, Szegedi u.2. (hrsz.: 539/10) alatti épület energetikai korszerűsítése 55,5 m2 alapterületen
továbbá 3 KW teljesítményű napelem elhelyezése a kiviteli tervdokumentációban, tervezői költségvetésben
meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál kedvezőbb jótállási idő (min.24 – max. 60 hónap) 5
2 Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték mértéke (min. 1 %- max. 5 %) 5
3 Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését
követően (min. 2 óra, max. 48 óra) 5
4 Előírtnál kedvezőbb energetikai besorolású minősítés vállalása. Elvárt minősítés CC megajánlható
BB (igen/nem) 15
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-3.2.1-15-CS1-2016-00019

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: Bölcsőde átalakítás,korszerűsítés,férőhelybővítése
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:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88492281
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@hungarosun.hu
Telefon: +36 205850060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22303246206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 249499588
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 244078565
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: általános
építőmesteri munkák, épületgépészet, épületvillamosság, felelős műszaki vezetők (MV-É, MV-ÉV)
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: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88492281
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22303246206
Hivatalos név: System Service Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70396250
Postai cím: Bánát Utca 1/a
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385826206
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Fogorvosi rendelő 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:
2019/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88492281
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@hungarosun.hu
Telefon: +36 205850060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22303246206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17031557

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16993080
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: általános
építőmesteri munkák, épületgépészet, épületvillamosság, felelős műszaki vezetők (MV-É, MV-ÉV)
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: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88492281
Postai cím: Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22303246206
Hivatalos név: System Service Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70396250
Postai cím: Bánát Utca 1/a
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13385826206
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:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2972/2019)
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: Óhegy parki játszóterek felújítási, építési munkái
Hivatkozási szám: EKR000974622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112723-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az Óhegy parki játszóterek felújítási és építési munkái. Nyertes AT a
vállalkozási szerződés keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére köteles: C-1 terület: 1.bontási
munkák: játszóeszközök, kuka, pad és burkolatok bontása törmelék elszállítással 26m3, fakivágás,
zöldhulladék elszállítással 7m3; 2.építési munkák: stabilizált burkolat építése 77m2, öntött gumiburkolat
készítése alépítménnyel együtt 378m2, szegélyek építése 220fm; 3.új játszóeszközök kihelyezése: játszóvár,
kisház, hinta, rugós játék, stb. 19db; 4.utcabútorok: padok, asztal, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, stb.
16db; 5.kertészeti munkák: fa 7db, cserje 229db, évelő 386db ültetés, füvesítés 240m2, öntözőrendszer
kiépítés 103m2; 6.közvilágítás: 3db közvilágítási kandeláber, vezetékekkel. C-2 terület: 1.bontási munkák:
játszóeszközök, utcabútorok, burkolatok bontása, törmelék elszállítással 586m3; 2.építési munkák: stabilizált
burkolat építése 45m2, öntött gumiburkolat készítése alépítménnyel együtt 664m2, ütéscsillapító homok
59m3, szegélyek építése 216fm; 3.játszóeszközök kihelyezése: mászóvár, kötélpálya, csőcsúszda,
vizesjátszóeszköz, stb. 12db; 4.utcabútorok: padok, asztal, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, stb. 13db;
5.kertészeti munkák: fa 12db, cserje 241db, évelő 301db ültetés, füvesítés 520m2, öntözőrendszer kiépítés
102m2; 6.közvilágítás: 3db közvilágítási kandeláber, vezetékekkel. B terület: 1.bontási munka: ping-pong
asztalok bontása, áthelyezése 2db, burkolatok, eszközök bontása, törmelék elszállítással 890m3, fakivágás,
zöldhulladék elszállítással 10m3; Tároló és Szelektív gyűjtő: 1.bontás, előkészítő munka: tükörkészítés
15m3; 2.építési munkák: betonburkolat 42m2, kerítésépítés tárolóhelyek köré 24fm, szegélyek 20fm, zárható
poller 3 db; 3.kertészeti munkák: konténeres cserjék 31db, füvesítés 36m2; 4.közműellátás: vízellátáscsatornázás 1klt (földkiemelés-visszatöltés-tömörítés-dúcolás, vízvezeték KPE 9fm, csatorna KG-PVC
16fm, beton tisztítóakna, fedlappal); AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján
rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette,
úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
„az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és
árazatlan költségvetés) tartalmazzák. V.2.folytatása: AK a KD-ban kiadott terveken, engedélyeken, közműés szakhatósági hozzájárulásokon túl, további terveket, dokumentumokat, engedélyeket, hozzájárulásokat
nem szolgáltat a szerződés megkötésének időpontjától minden ilyen jellegű feladat (beleértve a tervezést,
engedélyek, hozzájárulások beszerzését) AT feladatát képezik.
Munkavégzéshez szükséges mindennemű engedély megszerzés, amit AK a KD részeként nem szolgáltat,
de a munkák teljeskörű műszaki átadás-átvétel és a rendeltetésszerű használathoz szükségesek. AT
feladata a munkavégzéshez szükséges ideiglenes közművek kiépítése, visszabontása, helyreállítás
elvégzése kompletten (víz,-villany,-csatorna). Ideiglenes mérők felszerelése, közmű díjak teljes körű fizetése,
AK még csatlakozási pontot sem biztosít. Nyertes AT-nek a szerződés teljesítése során folyamatosan
biztosítania kell 1 db zárható irodakonténert, amely egyidejűleg 3 fő párhuzamos munkavégzésre és további
4 fő "leülésre" alkalmas módon, fűtés-hűtéssel és széles sávú internetkapcsolattal rendelkezik). Az AT-nek a
szerződés teljesítése során biztosítania kell a helyszíni kooperációhoz szükséges tárgyaló helyiséget.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 280084586 (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: Óhegy parki játszóterek felújítási, építési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

37535200-9

További tárgyak:

45236210-5

Kiegészítő szójegyzék

77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. kerület Óhegy park (hrsz. 42033/50), NUTS-kód:
HU110
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Óhegy parki játszóterek felújítási és építési munkái. Nyertes ajánlattevő
a vállalkozási szerződés keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére köteles: C-1 terület: 1.bontási
munkák: játszóeszközök, kuka, pad és burkolatok bontása törmelék elszállítással 26m3, fakivágás,
zöldhulladék elszállítással 7m3; 2.építési munkák: stabilizált burkolat építése 77m2, öntött gumiburkolat
készítése alépítménnyel együtt 378m2, szegélyek építése 220fm; 3.új játszóeszközök kihelyezése: játszóvár,
kisház, hinta, rugós játék, stb. 19db; 4.utcabútorok: padok, asztal, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, stb.
16db; 5.kertészeti munkák: fa 7db, cserje 229db, évelő 386db ültetés, füvesítés 240m2, öntözőrendszer
kiépítés 103m2; 6.közvilágítás: 3db közvilágítási kandeláber, vezetékekkel. C-2 terület: 1.bontási munkák:
játszóeszközök, utcabútorok, burkolatok bontása, törmelék elszállítással 586m3; 2.építési munkák: stabilizált
burkolat építése 45m2, öntött gumiburkolat készítése alépítménnyel együtt 664m2, ütéscsillapító homok
59m3, szegélyek építése 216fm; 3.játszóeszközök kihelyezése: mászóvár, kötélpálya, csőcsúszda,
vizesjátszóeszköz, stb. 12db; 4.utcabútorok: padok, asztal, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, stb. 13db;
5.kertészeti munkák: fa 12db, cserje 241db, évelő 301db ültetés, füvesítés 520m2, öntözőrendszer kiépítés
102m2; 6.közvilágítás: 3db közvilágítási kandeláber, vezetékekkel. B terület: 1.bontási munka: ping-pong
asztalok bontása, áthelyezése 2db, burkolatok, eszközök bontása, törmelék elszállítással 890m3, fakivágás,
zöldhulladék elszállítással 10m3; Tároló és Szelektív gyűjtő: 1.bontás, előkészítő munka: tükörkészítés
15m3; 2.építési munkák: betonburkolat 42m2, kerítésépítés tárolóhelyek köré 24fm, szegélyek 20fm, zárható
poller 3 db; 3.kertészeti munkák: konténeres cserjék 31db, füvesítés 36m2; 4.közműellátás: vízellátáscsatornázás 1klt (földkiemelés-visszatöltés-tömörítés-dúcolás, vízvezeték KPE 9fm, csatorna KG-PVC 16fm,
beton tisztítóakna, fedlappal); Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján
rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette,
úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
„az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és
árazatlan költségvetés) tartalmazzák.V.2.folytatása 2:AT feladatát képezi:
- Szükséges közmű és egyéb engedélyek megszerzése (ha szükséges)
- Útburkolat bontási engedély megszerzése a munkakezdéshez (ha szükséges)
- Közterületfoglalási engedély (ha szükséges)
- Útvonal engedélyek (behajtási engedély) megszerzése, ideiglenes forgalomtechnika kialakítása
- Ha szükséges: közművek feltárása és kiváltása a munkavégzéshez
- Szükséges mértékű geodézia elvégzése a munkavégzéshez]

AK előírja az AT részére, hogy a használatbavételhez az építési hatósági tudomásulvételi eljárást
lefolytassa, a használatbavételi engedély hatósági bizonyítványának megszerzése feltétele a teljesítésnek.
Az AT-nek az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során és a hatóságok, közművek által esetlegesen
feltárt észrevételezett hibákat, hiányosságokat a hatóságok és / vagy az AK által előírt határidőig meg
kell szüntetnie. Az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányosságok
megszüntetése során az AT köteles a felhívás II.1.5.) pontjában meghatározott befejezési határidő
megtartására figyelemmel lenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.1.pontban előírt szakember MV-É vagy MV-M jogosultság
megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését
követően szerzett szakmai tapasztalata(max.36hó 5
2 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás
időtartama 15
3 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság
időtartama 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár ((tartalékkeret nélkül- 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:
Kiegészítés az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: Szerződéskötés
tervezett dátuma: 2019. 01. 31., a munkaterület átadása 5 munkanapon belül. Teljesítés tervezett kezdése:
2019. 02. 07. Teljesítési részhatáridők (4 db): az AT ajánlatának részeként benyújtott számlázási ütemezés
szerinti határidők. Teljesítési véghatáridő: 2019. 06.20. (kötbérterhes).
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:

Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a tárgyi
közbeszerzési eljárást a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel
történő alkalmazásával
folytatta le, tekintettel arra, hogy a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország
országhatárán átnyúló
projekttel kapcsolatos.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óhegy parki játszóterek felújítási, építési munkái
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:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44219084
Postai cím: Bem Utca 2/d
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 3012
Ország: Magyarország
E-mail: molnar.attila.mfs@gmail.com
Telefon: +36 703128137
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739210
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298200000

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 280084586
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: Kivitelezési munkák
irányítása, építésvezetői és felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: WIZLER-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61267932
Postai cím: Váci Utca 12.
Város: Püspökhatvan
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2682
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23816693213

Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28659990
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241
Hivatalos név: Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44219084
Postai cím: Bem Utca 2/d
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 3012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739210
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:
2018/11/27 (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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (2482/2019)
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: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Csalogány Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó-Tamás Gabriella
Telefon: +36 17952876
E-mail: szabo-tamas.gabriella@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
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: Informatika
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: Digitalizáló műhely, beléptető és biztonsági rendszer kiépítése 3
Hivatkozási szám: EKR000912772018
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:
1 db Digitalizáló műhely, beléptető és biztonsági rendszer kiépítése
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: Dig. műhely, belép. és bizt-i rendszer kiépítése 3
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: HU110 A teljesítés helye: AF.II.1.6. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db Digitalizáló műhely, beléptető és biztonsági rendszer kiépítése.
Az ajánlati főösszesítőben az anyag és díj oszlopok összegére vetítve 5% tartalékkeretet kell előirányozni.
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
Részajánlat tétel kizárásának indoka: AK a részajánlatt. nem bizt., a közbesz. tárgya szerinti munkák és
feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan
kapcs. egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több AT egyidőben nem tudna telj. A kiv. feladatban foglalt
munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kiv. átadott munkater. (illetve
rész-munkater.) további almunkatere – mely lehetővé tenné a kül. vállalk. részére történő önálló munkater.
bizt. – nem oszthatók, az AK nincs felkész. kül. alvállalk. egyazon munkaterületen tört. munkavégz. esetén
a jogszab. előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési
feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben
jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a beszerzés részajánlatokra bontása nem
biztosítható.
(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. AF III.1.3) M2) alk. min. köv. igaz. bemutatott szakember biztonsági
rendszer(ek) kiépítésében szerzett alk. min. köv. meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24
hónap) 25
2 3. Vállalt jótállás ideje hónapban - kivéve a szervertermi tűzjelző és oltórendszer (min. 12 – max.
36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Kamerás biztonsági rendszer kiépítése
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:
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Értékarányosítás módszere az útmutató 10. pontja szerint.
A teljesítés kezdő időpontja az eredményhirdetés időpontjától függően változhat.
A szerződésben foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig, de legfeljebb 2019.06.30–ig marad
hatályban.
Ajánlatkérő=AK
Ajánlattevő=AT
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: Dig. műhely, belép. és bizt-i rendszer kiépítése 3
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján
eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két 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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Elektrotechnik Szerviz Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10029037
Postai cím: Szabad sajtó Utca 73/A
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13995607206
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:
2018/11/14 (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:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

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

Magyar Államkincstár (2852/2019)
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 Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Demeter Balázs
Telefon: +36 13275310
E-mail: demeter.balazs@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273664
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.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
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Békéscsaba tetőtér építés, klimatizálás
Hivatkozási szám: EKR000857152018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45261400-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. melléképület tetőtér beépítés, irodák kialakítása, teljes épület klimatizálása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 158446335 (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: Békéscsaba melléképület építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 2935 hrsz 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Övezeti besorolás: Vt-K1, 50% max., 10,5 m max. építménymagasság, 15 % min. zöldterület
Főépület meglévő-megmaradó hasznos alapterülete: 1237 m2
Melléképület meglévő-megmaradó hasznos alapterülete: 947 m2
Melléképület tetőtér tervezett hasznos alapterület: 374,77 m2
Ebből iroda terület: 205,88 m2
Létesítendő helyiség kimutatás a tetőtérben:
T.01. Közlekedő kőporcelán 61,15 m2
T.02. Férfi mosdó kőporcelán 2,88 m2
T.03. Pissoir kőporcelán 3,40 m2
T.04. Férfi wc kőporcelán 1,99 m2
T.05. Női mosdó kőporcelán 5,18 m2
T.06. Női wc kőporcelán 1,73 m2
T.07. Női wc kőporcelán 1,57 m2

T.08. Takarítók kőporcelán 6,45 m2
T.09. Teakonyha kőporcelán 15,55 m2
T.10. 3 fős iroda laminált parketta 22,70 m2
T.11. 3 fős iroda laminált parketta 22,70 m2
T.12. 3 fős iroda laminált parketta 23,21 m2
T.13. 4 fős iroda laminált parketta 28,64 m2
T.14. Vezetői iroda laminált parketta 22,15 m2
T.15. 4 fős iroda laminált parketta 29,38 m2
T.16. 4 fős iroda laminált parketta 27,78 m2
T.17. 4 fős iroda laminált parketta 29,32 m2
T.18. Tárgyaló laminált parketta 49,54 m2
T.19. Nyomtatók laminált parketta 12,94 m2
T.20. Kézi raktár laminált parketta 6,51 m2
Tetőtérbeépítés összesen: 374,77 m
Kivitelező feladata a beépítendő tetőtéri szint új tűzjelző hálózatának megtervezése, a fő- és melléképület
meglévő hálózat tervdokumentáció elkészítése/aktualizálása, a tervekre létesítési, az elkészült rendszerre
használatbavételi engedély beszerzése a Békéscsabai Katasztrófavédelemi Hatóságtól
A közbesz.tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében AK jelen felhívásban és a KDban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az
azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű
termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget AK-nek kell megítélni,
amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. AT kötelessége tehát annak bizonyítása
az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges
el nem fogadást AK tényszerűen megindokolja. AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező
termékre is tehető ajánlat.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete 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 kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás
hónapokban meghatározva (min. 0 hónap, max. 24 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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. II.2.5) Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c)
pontja szerint. Kiosztható pontok száma: 0-100.Módszer: 1. részszempont fordított arány, 2. részszempont:
egyenes arány.
2.Tartalékkeret: 10%.
3. Ajánlatkérő a II.2.7) pontban rögzített időtartam alatt naptári napot ért, továbbá ezen időszak a
munkaterület átadásától számítódik.
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: Békéscsaba melléképület építés
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:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52647707
Postai cím: Deák Ferenc Utca 14-16.
Város: Orosháza

NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
E-mail: info@ivanyiepitomester.hu
Telefon: +36 68/418179
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 68/418179
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12562091204
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: 158446335
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, gépészeti 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: Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52647707
Postai cím: Deák Ferenc Utca 14-16.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12562091204
Hivatalos név: Oros-Ház Építő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63135532
Postai cím: Szőlő Körút 31
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22704922204
Hivatalos név: Kerámiaház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46494713
Postai cím: Vöröskereszt Utca 11.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13717074206
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:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata (1931/2019)
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: Nagyréde Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47897195
Postai cím: Fő Út 4
Város: Nagyréde
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3214
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Siposné Fodor Judit
Telefon: +36 37573000
E-mail: polgarmester@nagyrede.hu
Fax: +36 37573000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyrede.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: Kerékpáros közlekedés fejlesztése Nagyrédén
Hivatkozási szám: EKR000511782018
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:
Kerékpáros közlekedés fejlesztése Nagyrédén
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: Kerékpáros közlekedés fejlesztése Nagyrédén
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: HU312 A teljesítés helye: 3214 Nagyréde, Haladás út; 332 hrsz, 446 hrsz, 572 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kétoldali nyitott kerékpársáv kialakítása 908 fm hosszban az út jobb és bal oldalán a Haladás utca mindkét
oldalon történő szélesítésével, 0,5-0,5 m széles nemesített padka építésével.
Az út keresztmetszeti elrendezése kétoldalt 1,30 m széles nyitott kerékpársáv, melyek között 3,40 m
széles forgalmi sáv van. Az építés során a meglévö pályát annak rossz állapota miatt mindkét oldalt 1,50
m szélességben vissza kell bontani és 1,75m széles pályát kell építeni. Így 6,00 m széles pálya alakul ki. A
kopóréteg teljes szélességben lesz terítve.
A szélesítés kötörétegét legalább 20 cm szélességben át kell lapolni a meglévö burkolatra. A szélesítés
csatlakozásánál a kötöréteg alá legalább 20 - 20 cm túlnyúlással a szélesítési sluszt müszaki textíliával
vagy aszfalt ráccsal át kell hidalni!
Részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 12 hónap, 60
hónaptól a maximális pontszám jár) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (1 fő, igen/nem) 10

Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00010
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kerékpáros közlekedés fejlesztése Nagyrédén
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja
alapján, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A bontási jegyzőkönyvben ajánlatkérő közölte, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet nettó 43 840 000
HUF, az egyedüli ajánlatot tevő Dinett Építőipari és Kereskedelmi Kft. által ajánlott egyösszegű nettó ajánlati
ár pedig 114 088 946,- Ft. Ajánlatkérő nem tudja biztosítani a szükséges többletforrást, így a közbeszerzési
eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Dinett Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98517143
Postai cím: Lendvay Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13282747242
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:
2018/12/05 (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:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2912/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61725784
Postai cím: Kapás Utca 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth József
Telefon: +36 309321400
E-mail: toth.jozsef@nmzrt.hu
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nemzetimobilfizetes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
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: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
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: Tömeges SMS szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000963752018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nemzeti Mobilfizetési Rendszer részére tömeges SMS szolgáltatás biztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13300000 (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: Tömeges SMS szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NM Zrt. székhelye 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Operátor (Szolgáltató) feladatai a szolgáltatás beindításával kapcsolatban
• az Operátor pontosan definiálja az NMFR oldali webservice interfészt
• az Operátor pontosan definiálja a saját oldalán futó webservice interfészt
• az Operátor az Igénybevevő részére java alapon működő kliens csomagot és példa alkalmazást biztosít,
amivel az Operátor oldali webservice meghívható
• az Operátor az Igénybevevő részére java alapon működő példa szerver csomagot/alkalmazást (Java EE,
alkalmazás szerveren futó alkalmazást), és egy hozzá tartozó példa alkalmazást biztosít
• az Operátor teszt környezetet és technikai segítséget nyújt az Igénybevevő részére az interfészek
hibamentes implementálásához
• az Operátor feladata az interfészek hibamentes illesztésének biztosítása a szerződés megkötésétől
számított 5 munkanapon belül
Kapacitás/technikai elvárások
• másodpercenként legalább 5 db SMS küldése az Igénybevevő részéről
• Igénybevevő garantálja másodpercenként 10 kérés fogadását, az Operátornak ezért biztosítania kell
ekkora kérésszám küldését
Várható forgalom

• a szolgáltatás kb. havi 70 ezer Igénybevevő-Operátor irányú tranzakció kezelését kell, hogy ellássa
• a szolgáltatás kb. havi 70 ezer Operátor-Igénybevevő irányú tranzakció kezelését kell, hogy ellássa
• külföldi irányú forgalom kb. havi 500 db körül mozog
• a várható forgalom a jelenlegi tény adatokon alapul, azonban nem garantált mennyiség, a tényleges
forgalom ennél kisebb vagy nagyobb is lehet
Teljesítés módja:
Igénybevevő – Operátor irány
• SMS küldése esetén az Igénybevevő hívja az Operátor webszerverét
• az Igénybevevő az Operátor szerverét meghívva SMS-t tud kiküldeni adott telefonszámra (mely lehet nem
magyar szolgáltatónál is regisztrált szám),
• a HTTP hívásban paraméterekben lehet megadni az SMS adatait
o cél telefonszám
o SMS szöveg
o kézbesítési értesítést kér-e
o kódolás (pl. UTF-8 vagy GSM, stb.)
Operátor – Igénybevevő irány
• SMS fogadásánál vagy a kiküldött SMS-ekre érkező kézbesítési értesítők esetén az Operátor hívja az
Igénybevevő webszerverét
• teljesítendő funkciók:
o beérkező SMS fogadása
o SMS továbbítása az Igénybevevő felé HTTP hívással
o SMS notification fogadás és továbbítás az Igénybevevő felé (Kézbesítés értesítő).
A további információkat a műszaki leírás 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 – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérőnek opcionális joga van a szerződés hatálya alatt a szerződéses
keretösszeg 30%-kal történő egyoldalú megemelésére az alapmennyiségre vonatkozó változatlan
feltételek mellett.
Karakterkorlátra tekintettel itt folytatódik a II.2.5) pont: Ajánlatkérő értékelési részszempontként a
legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Legalacsonyabb ár egyedüli értékelési részszempont
alkalmazásának az indoka: A műszaki specifikáció a szolgáltatás teljesítése szempontjából
szükséges minden lényeges műszaki feltételt tartalmaz, ezért többlet tulajdonság nem vehető
figyelembe, egyedül az ár különbözteti meg a megajánlott szolgáltatásokat.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy ún. összehasonlító ár megadását kéri az ajánlattevőktől, amely során a
felhívás II.2.4) pontjában megadott várható havi mennyiségre kér ajánlatot, azonban az ajánlati
kötöttség az egységárak vonatkozásában áll be. A feltüntetett mennyiségi adatok kizárólag
tájékoztató jellegűek, a megrendelésekre az igényeknek megfelelően kerül sor. A vállalkozói díj
tételes elszámolású a teljesített SMS-ek alapján.
Karakterkorlátra tekintettel itt folytatódik a II.2.7) pont - A szolgáltatás bevezetésének, azaz az
illesztés kiépítésének határideje a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül.
A szolgáltatás teljesítésének a megkezdése és a szolgáltatás időtartama: az illesztés kiépítését
követően, a szerződéskötéstől számított 18 hónap határozott időtartamig, de legfeljebb a nettó
13.300.000,-Ft keretösszeg kimerüléséig.
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:
AK a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex
feladatot takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem

érhetné el. A r. b. negatívan hatna a szerződés teljesítésének körülményeire, azaz gazdasági, minőségi és a
szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
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:
21768 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tömeges SMS szolgáltatás
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:
2019/02/04 (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: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86835424
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.hu@vodafone.com
Telefon: +36 706730860
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12883149
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11895927244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13300000
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: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89039975
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10773381244
Hivatalos név: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86835424
Postai cím: Lechner Ödön Fasor 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11895927244
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:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Sárkeresztes Község Önkormányzata (2803/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárkeresztes Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91420970
Postai cím: Kossuth Utca 44.
Város: Sárkeresztes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krähling János
Telefon: +36 22596008
E-mail: polgarmester@sarkeresztes.t-online.hu
Fax:
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: Út- és csapadékhálózat fejlesztése Sárkeresztesen
Hivatkozási szám: EKR000847452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Külterületi utak és kapcsolódó útcsatlakozások felújítása
Külterületi 041/4. hrsz-ú út, valamint a belterületi szakaszának és a kapcsolódó útcsatlakozások felújítása:
A 041/4 hrszú mezőgazdasági földút felújításánál elvégzendő munkanemek és mennyiségük:
• Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1 -10,0 cm: 2650 m2
• Űrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása: 470.0 db
• Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban,
szállítással, 1000,1-1200,0 m között 1 443 m3
• Csapadékvíz elvezető árok tisztítása - munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig: 648,37 m3
• Stabilizált földút készítése zúzottkőből - mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű,
15-25 cm vastagságban: 2 933 m2
A 041/4 hrszú mezőgazdasági földút 505 és 506. hrsz-ú belterületi szakaszán elvégzendő munkanemek és
mennyiségük (nem elszámolható költség):
• Stabilizált földút készítése zúzottkőből - mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű,
15-25 cm vastagságban: 142,8 m2
• Kresz táblák tartóoszlopainak elhelyezése: 1 db
• Elsőbbséget szabályozó kresz táblák kihelyezése: 1 db
A 073. és 1673. hrsz-ú külterületi út felújítása, vadkerítés létesítése
Elvégzendő feladatok összefoglalása, ill. azok mennyisége a következő:
• Bozót és cserjeirtás, tuskózás és a területen fellelhető illegálisan elhelyezett hulladék
lerakóba szállítása 2 000,0 m2
• Ágnyesés űrszelvény biztosításához 300,0 m2
• Humuszos termőföld leszedése: 50 - 200m-ig mozgatva 547,0 m3
• Felesleges humuszos termőföld elszállítása minden további l.0 km-re 100,0 m3
• Mechanikailag stabilizált földutak készítése zúzottkő és
újrafeldolgozott építési bontási hulladék felhasználásával 1 151,0 m3
• Medertisztítás vízelvezető árokban 1 150,0 m
• Új építésű vadkerítés létesítése 330,0 m
2. Sárkeresztes belterületén parkolók és csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, valamint autóbusz
megállóhelyi öböl átépítése
Sárkeresztes, Kossuth utcában a 22/2 hrsz-ú útterületen személygépkocsi parkolók kialakítása és autóbusz
megállóhelyi öböl saját forrásból történő átépítése:
A kivitelezéssel érintett területegységen belül sor kerül:
• 19 db parkolóhely (külön mozgáskorlátozott parkoló létesítésének kötelezettsége nem áll fenn)
kialakítására, amelyek egyenként 2,30 m szélességűek, hosszúságuk pedig az útügyi műszaki előírások
figyelembevételével egyenként jellemzően 6,50 m.
• a meglévő autóbusz megállóhely helyszínén, szabványos autóbusz öböl és hozzá kapcsolódó utas peron
kialakítására, továbbá utasváró épület elhelyezésére
A Kossuth utcai CS-5-1, a CS-5-2, és a Jókai utcai CS-3-0 jelű csapadékvíz elvezető árkok megépítése:
Kossuth utcai CS-5-1 és CS-5-2 jelű árkok:
Épül összesen:

• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel fedlap nélkül (nyilt szakasz), földmunkával,
ágyazatkészítéssel, föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett): 70 m
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel vasbeton fedlappal, földmunkával, ágyazatkészítéssel,
föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett) 30 m
• Zúzalékterítés tömörítéssel a kapubejárókban, útpadkában, buszmegálló mögött: 200 m2
• Aszfalt helyreállítás bolt előtt 15 m2
• Tereprendezés humuszterítéssel, füvesítéssel 500 m2
Jókai utcai CS-3-0 jelű árok
Épül összesen:
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel vasbeton fedlappal, földmunkával, ágyazatkészítéssel,
föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett) 38 m
• Zúzalékterítés tömörítéssel a parkoló és útpadka területén 200 m
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások,
engedélyezési szintű műszaki tervdokumentációk és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek
tartalmazzák.
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: Külterületi utak, kapcsolódó útcsatlakozások felúj
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: a. Sárkeresztes 041/4., 239., 505., 506., 040., 071., 050., 066.
hrsz.
b. Sárkeresztes 073., 1673. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi 041/4. hrsz-ú út, valamint a belterületi szakaszának és a kapcsolódó útcsatlakozások felújítása:
A 041/4 hrszú mezőgazdasági földút felújításánál elvégzendő munkanemek és mennyiségük:
• Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1 -10,0 cm: 2650 m2
• Űrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása: 470.0 db
• Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban,
szállítással, 1000,1-1200,0 m között 1 443 m3
• Csapadékvíz elvezető árok tisztítása - munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig: 648,37 m3
• Stabilizált földút készítése zúzottkőből - mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű,
15-25 cm vastagságban: 2 933 m2
A 041/4 hrszú mezőgazdasági földút 505 és 506. hrsz-ú belterületi szakaszán elvégzendő munkanemek és
mennyiségük (nem elszámolható költség):
• Stabilizált földút készítése zúzottkőből - mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű,
15-25 cm vastagságban: 142,8 m2
• Kresz táblák tartóoszlopainak elhelyezése: 1 db
• Elsőbbséget szabályozó kresz táblák kihelyezése: 1 db
A 073. és 1673. hrsz-ú külterületi út felújítása, vadkerítés létesítése
Elvégzendő feladatok összefoglalása, ill. azok mennyisége a következő:

• Bozót és cserjeirtás, tuskózás és a területen fellelhető illegálisan elhelyezett hulladék
lerakóba szállítása 2 000,0 m2
• Ágnyesés űrszelvény biztosításához 300,0 m2
• Humuszos termőföld leszedése: 50 - 200m-ig mozgatva 547,0 m3
• Felesleges humuszos termőföld elszállítása minden további l.0 km-re 100,0 m3
• Mechanikailag stabilizált földutak készítése zúzottkő és
újrafeldolgozott építési bontási hulladék felhasználásával 1 151,0 m3
• Medertisztítás vízelvezető árokban 1 150,0 m
• Új építésű vadkerítés létesítése 330,0 m
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások,
engedélyezési szintű műszaki tervdokumentációk és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek
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 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt
kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata 3
Költség szempont –
x Ár szempont – A nettó ajánlati ár 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, 1826161285
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Parkolók, csapadékvíz elvezetés, autóbuszöböl
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: a. Sárkeresztes 22/2., 38. hrsz.
b. Sárkeresztes 38., 285/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sárkeresztes, Kossuth utcában a 22/2 hrsz-ú útterületen személygépkocsi parkolók kialakítása és autóbusz
megállóhelyi öböl saját forrásból történő átépítése:
A kivitelezéssel érintett területegységen belül sor kerül:
• 19 db parkolóhely (külön mozgáskorlátozott parkoló létesítésének kötelezettsége nem áll fenn)
kialakítására, amelyek egyenként 2,30 m szélességűek, hosszúságuk pedig az útügyi műszaki előírások
figyelembevételével egyenként jellemzően 6,50 m.
• a meglévő autóbusz megállóhely helyszínén, szabványos autóbusz öböl és hozzá kapcsolódó utas peron
kialakítására, továbbá utasváró épület elhelyezésére
A Kossuth utcai CS-5-1, a CS-5-2, és a Jókai utcai CS-3-0 jelű csapadékvíz elvezető árkok megépítése:
Kossuth utcai CS-5-1 és CS-5-2 jelű árkok:
Épül összesen:
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel fedlap nélkül (nyilt szakasz), földmunkával,
ágyazatkészítéssel, föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett): 70 m
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel vasbeton fedlappal, földmunkával, ágyazatkészítéssel,
föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett) 30 m
• Zúzalékterítés tömörítéssel a kapubejárókban, útpadkában, buszmegálló mögött: 200 m2
• Aszfalt helyreállítás bolt előtt 15 m2

• Tereprendezés humuszterítéssel, füvesítéssel 500 m2
Jókai utcai CS-3-0 jelű árok
Épül összesen:
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel vasbeton fedlappal, földmunkával, ágyazatkészítéssel,
föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett) 38 m
• Zúzalékterítés tömörítéssel a parkoló és útpadka területén 200 m
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások,
engedélyezési szintű műszaki tervdokumentációk és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek
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 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt
kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata 3
Költség szempont –
x Ár szempont – A nettó ajánlati ár Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Külterületi utak, kapcsolódó útcsatlakozások felúj
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 Ajánlatkérőnek nem áll módjában a szükséges további fedezetet
biztosítani, így az „Út- és csapadékhálózat fejlesztése Sárkeresztesen” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt.
70. § (1) bekezdése szerint az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződések megkötéséhez.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: Platz Bau Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55242903
Postai cím: Móri Út 88
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12655889207
Hivatalos név: Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16292116
Postai cím: Repkény Utca 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11117801207
Hivatalos név: DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49633193
Postai cím: Bakony Utca 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219621207
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkolók, csapadékvíz elvezetés, autóbuszöböl
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 Ajánlatkérőnek nem áll módjában a szükséges további fedezetet
biztosítani, így az „Út- és csapadékhálózat fejlesztése Sárkeresztesen” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt.
70. § (1) bekezdése szerint az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződések megkötéséhez.

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: Platz Bau Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55242903
Postai cím: Móri Út 88
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12655889207
Hivatalos név: Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16292116
Postai cím: Repkény Utca 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11117801207
Hivatalos név: DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49633193
Postai cím: Bakony Utca 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219621207
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:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Százhalombatta Város Önkormányzata (2853/2019)
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: Százhalombatta Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24723046
Postai cím: Szent István Tér 3
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vandlik Csaba
Telefon: +36 23542233
E-mail: muszakvez@hivatal.battanet.hu
Fax: +36 23542166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szazhalombatta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szazhalombatta.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: „Százhalombatta Város közvilágításának 2019. évi villamos energia beszerzése”
Hivatkozási szám: EKR001019812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09300000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Százhalombatta Város közvilágításának 2019. évi villamos energia beszerzése” A beszerzés főbb
tételei, mennyisége: a nyertes Ajánlattevő feladata villamos energia szállítása közvilágítás céljára a
közbeszerzéssel érintett időszakra (12 hónap) 1.350.000 kWh +20 %
tartományban (tény: 1.425.000 kWh), a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi felhasználási
hely teljes körére
kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási
kötelezettség nélkül
számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, a 2019. április 1. 00:00 órától 2020. március 31.
24:00 óráig terjedő időszakra. A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29143800 (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: Közvilágítási célú villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: A magyar VER (villamos energia rendszer).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata villamos energia szállítása közvilágítás céljára a közbeszerzéssel érintett
időszakra (12 hónap) 1.350.000
kWh +20 % tartományban (tény: 1.425.000 kWh), a közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi
felhasználási hely teljes
körére kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend
adási kötelezettség nélkül
számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, a 2019. április 1. 00:00 órától 2020. március 31.
24:00 óráig terjedő

időszakra. A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés.
(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 – 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:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy
az igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg (villamos energia szabvány),
és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
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: Közvilágítási célú villamos energia beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/05 (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: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24156576
Postai cím: Szentendrei Út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: mvmptender@mvmp.hu
Telefon: +36 202302785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29143800
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: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23521016
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: maria.parkanyi@elmu-emasz.hu
Telefon: +36 202934258
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12382037
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12928130244
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
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: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24156576
Postai cím: Szentendrei Út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12898019244
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24765648244
Hivatalos név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23521016
Postai cím: Váci út 72-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928130244
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:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
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:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szügy Község Önkormányzata (2906/2019)
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: Szügy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36470310
Postai cím: Rákóczi Út 99-101.
Város: Szügy
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2699
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markó Antal
Telefon: +36 35344117
E-mail: markoa@szugy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szugy.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: Vállalkozási szerződés az „Orvosi és fogorvosi ellátás fejlesztése Szügy és Herencsény
községben” tárgyú kiegészítő építési beruházás megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám: EKR001150182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgya Szügy Község fogorvosi rendelőjének napelemekkel történő ellátása.
Napelem: CanadianSolar 300W poly Cs3k-300P, vagy azzal egyenértékű (1675x992x35mm) polikristályos
nepelem 8 db
Inverter: ABB UNO-Dm-2.0-TL-PLUS-SB (1MPPT, 1f) 2000 Wac, vagy azzal egyenértékű, Integrált DC
leválasztóval, beépített wifi 1 db;
Túlfeszvédelem: DC1 MPPT 600V/AC, vagy azzal egyenértékű 1 fázis (Hensel/Jangar IP 65) 1 db
Tartószerkezet: WÜRTH, vagy azzal egyenértékű - Alu rögzítés ferde tetőre, cserép héjazat 8 db
Szállítás: Szállítás, anyagmozgatás 1 db
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2509120 (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: Orvosi és fogorvosi ellátás fejlesztése kieg 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2699 Szügy, Kossuth út 33., 367 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás tárgya Szügy Község fogorvosi rendelőjének napelemekkel történő ellátása.

Napelem: CanadianSolar 300W poly Cs3k-300P, vagy azzal egyenértékű (1675x992x35mm) polikristályos
nepelem 8 db
Inverter: ABB UNO-Dm-2.0-TL-PLUS-SB (1MPPT, 1f) 2000 Wac, vagy azzal egyenértékű, Integrált DC
leválasztóval, beépített wifi 1 db;
Túlfeszvédelem: DC1 MPPT 600V/AC, vagy azzal egyenértékű 1 fázis (Hensel/Jangar IP 65) 1 db
Tartószerkezet: WÜRTH, vagy azzal egyenértékű - Alu rögzítés ferde tetőre, cserép héjazat 8 db
Szállítás: Szállítás, anyagmozgatás 1 db
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az
ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének
vállalt határideje a munkaterület átadás-átvételtől számítva (naptári napban) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 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: Orvosi és fogorvosi ellátás fejlesztése kieg 2.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/06 (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: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Greentechnic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45836824
Postai cím: Orion Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
E-mail: info@greentechnic.hu
Telefon: +36 203385561
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22676872243
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: 2509120
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: Fal-Épszer Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66332174
Postai cím: Kossuth Út 3.
Város: PATAK
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2648
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12531093212
Hivatalos név: Greentechnic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45836824
Postai cím: Orion Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22676872243
Hivatalos név: SIEL-Inczédy és Társa Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69799473
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 7.
Város: Vác

NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10640346213
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:
2019/01/09 (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:
1. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően indította, tekintettel arra,
hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. Ajánlatkérő az eljárásban
biztosította a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett öt – a szerződés teljesítésére
való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek
egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldött. 2. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 81. §
(4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét alkalmazta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Újpesti Torna Egylet (22550/2018)
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: Újpesti Torna Egylet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59572736
Postai cím: Megyeri Út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Móczár Anita
Telefon: +36 705446126
E-mail: kozbeszerzes@ute.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ute.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ute.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: Sportegyesület
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: UTE Bánka Kristóf sportközpont fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000697732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
IA03-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Újpesti Torna Egylet, 1044 Budapest, Fiumei u. 2. szám alatt található labdarúgó sporttelepének bővítése,
meglévő épületrészre emeletráépítéssel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 91582636 (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: UTE Bánka Kristóf sporttelep fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
IA03-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1044 Budapest, Fiumei u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretén belül megvalósulna a sporttelepen található épületegyüttes bővítése egy új emelet
ráépítésével, valamint a bővítendő, meglévő épület felújítása. Építészeti szempontból a kivitelezés során az
épület földszintjén, amelynek hasznos alapterülete 125,07 m2, a meglévő válaszfalak, burkolatok elbontásra
kerülnek és új válaszfalak építésével kialakításra kerül egy kondicionáló terem, raktárak, és a hozzájuk
kapcsolódó vizesblokkok, valamint szülői váró, amely jelenleg nem található a sporttelepen. Ehhez a részhez
kiépítésre kerül egy fedett terasz, amelynek hasznos alapterülete 72.62 m2 lesz.
Az új emeletráépítéssel az épület 126,07 m2-el bővül ahol edzői és játékvezetői öltözők, orvosi szoba
kezelővel és gyúró szobával, valamint az ezekhez szükséges vizesblokkok kerülnek kialakításra. Annak
érdekében, hogy az épületen belül minél több terület beépítésre kerülhessen a szintek kültéri, de fedett
lépcső fogja összekötni. A jelenlegi nyílászárók helyére műanyag hőhídmentes korszerű nyílászárók
kerülnek beépítésre. Az épületben új, gazdaságosabb, korszerűbb kondenzációs kazánok kerülnek
elhelyezésre és új fűtés, valamint új elektromos hálózat kerül kialakításra.
(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 24 hónap, maximum 48 hónap) 20
2 Előteljesítés vállalása (naptári nap) maximum 60 nap 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalási ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az opciók az alábbi tételekre és mennyiségekre (a továbbiakban: opciós tételek)
terjednek ki:
Opcionális tétel: Tereprendezés, parkoló kialakítása.
Az opciók alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult eldönteni, hogy;
- mely tétel(ek)re, és
- e tétel(ek) tekintetében (legfeljebb az adott tétel maximális mennyiségének erejéig) mekkora
mennyiség vonatkozásában
kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően az opcióval összefüggésben az Ajánlatkérő
nem kötelezhető az opciós tételek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott maximális
mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására.
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: UTE Bánka Kristóf sporttelep 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:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FIZOKA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74582813
Postai cím: Mátyás Utca 29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: fizoka@fizoka.hu
Telefon: +36 309901464
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12674408242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 80000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91582636
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: TZ Thermobau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71583145
Postai cím: Fáy András Utca 49
Város: Gomba
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2217
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22682523213
Hivatalos név: FIZOKA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74582813
Postai cím: Mátyás Utca 29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12674408242
Hivatalos név: Generál Office Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44959382
Postai cím: Dr. Csányi László Krt 29/b
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23933743213
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:

2018/09/25 (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:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános
Iskola és Területi Gyermekvédelmi S (2473/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52269653
Postai cím: Vörösmarty Mihály Utca 11
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pados Zsolt
Telefon: +36 94514590
E-mail: vasitegyesz@vasmegyeigyvk.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu/hu/2-uncategorised/1099-vas-megyeigyermekvedelmi-kozpont-altalanos-iskola-es-teruleti-gyermekvedelmi-szakszolgalat
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
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: EFOP-2.2.-14-17-2017-00011 Eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000766522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42716120-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész Sport és játszóeszközök (db): Trambulin szabadtéri 6, Trambulin szobai 16, Kosárlabda palánk 9,
Foci kapu 9, kültéri ping-pong asztal 7, 24-es bicikli 5, 20-as bicikli 5 , bordásfal 1, Elektromos Darts játék
4, Háromkerekű roller 5, Futóbicikli 2, Homokozókeret egyszerű 3*3 m 1, Kétüléses lengőhinta egy lapés egy bölcsőülőkével 1, Rugós Játék Lovacska 2, DIONE Kötélpiramis (305 cm) 1, Egytornyú Játszóvár
Daino 150 2 , Nyújtó 1, Húzódzkodó és hasizom erősítő 1, Kültéri asztalitenisz asztal 2, Csúszda 200cm 10,
Startplast csúszda 141cm 10, fészekhinta 1, Kerti gyerekházikó 1, Kerti kisház 2, Kerti hinta állvány 15, Bébi
hinta 1, Hinta 3 évtől 1 - 2. rész Gondozási eszközök (db): etetőszék 3, Kiságy 2, Járóka (fa) 2, Pelenkázó 3,
Bébihordozó 3, Biztonsági gyermekülés 0-18 kg 3, Biztonsági gyermekülés 9-36 kg 3, Babakocsi 2, Tolóka
4, Légzésfigyelő 2- 3.rész Háztartási gépek (db): Mosógép 5 kg+ (nagy méretű) 12, Mosógép kis méretű
5, Szárítógép 4, Mosó-szárítógép 9, Mosogatógép 11, Hűtőgép 3, Kombinált hűtőszekrény 11, Fagyasztó
szekrény 6, Fagyasztó láda 1, Takarítógép 3, Porszívó 3, Gáztűzhely (nem beépíthető) 2 , Villanytűzhely
(nem beépíthető) 2, Kombinált tűzhely 2, páraelszívó 1, kenyérsütő 1-4. rész -Szenzomotoros eszközök
(db): Gumikötél, tömör 1, Ugrálókötél - nagy 1, Kötéllétra 1, Csomós mászókötél 1, Ayres háló 1, Csiga
kötél Ayres hálóhoz 1, Papírtégla készlet 1, Tornaszőnyeg (összehajtható) 1, Tornaszőnyeg - Patchwork 1,
Fejlesztő egyensúlyozó korong 1, Rugós deszka 6x36x12 cm 1, Gördülő deszka 1, Egyensúlyozó deszka
1, Tornapad 2m-es 1, Billenő rácshinta 1, Billenő - Egyensúlyozó Kicsiknek - Gonge 1, Billenő lap 1, Gonge
Egyensúlyozó Tölcsér 1, Csoportos lépegető 1 db, Lépegető Talp - Sárga 1, Gólyaláb - Állítható 1, Doboz
Gólyaláb 1, Egylábú Szék 1,Alagút építő 1, Bújócskacső 180 cm 1, Testhenger család - Body Roll 1,
Babzsákok (4 db-os készlet) 1, Fiziolabda 1, Érzékelőlabda 1, Fizio-aktív Labda 1, Roll - labda 1, Gimnasztik
labda 1, Tüskelabda készlet pumpával 10 cm-es 1, Szivacslabda 20cm-es 1, Ugrálólabda-55cm 1, Ayres
Függőhinta 1, Közepes Billenő Rácshinta 1, Fa körlaphinta 1, RillaGym - Mászóháló 1, Rugalmas karikák
- Gonge 1, Hulahoppkarika 1, Bója szett 1, Fa lépegető henger 2, Billegő korong golyópályával 2 , Billegő
cső 2, Egyensúlyozópad 2, Játszóalagút 6, SWP Pedál-roller fogantyúval 3, Bobo Car gyermekjármű 1,
Járássegítő 1, Highwayfreak 1, Bilibo 1, 5. rész Készségfejlesztő eszközök:0-5 éves korig Bambino LÜK
fejlesztő játékcsalád 1-6 éveseknek, LÜK tábla, Toronyépítő pohár, Láncfűzőcske, Bruno foglalkoztató kutya,
LÜK mini alaptábla, Goki fogantyús puzzle, Autós fa formaberakó, Otthonunk hangjai , Állatos fűzőcske ,
Első társasom halászós, Sorbarendezős háziállatok 1-2-3 számolás, Montessori torony fából, Háziállat
felezős fa, Kalapácsos xilofon, Little memória, Fa öltöztetős játék, Dumbo Logico Primo összes készlet, 6-12
éves korig Jumbo Logico Piccolo csomag, Logico 1. osztályosoknak teljes csomag, Logico 2.osztályosoknak
teljes csomag, Számok birodalma Logico teljes csomag, Szorzótábla fejlesztő játék, Tangoes állatok
mágneses logikai tangram, Útzár autós logikai tangram, Dobble kártyajáték-figyelem-reflex, Varázsbetű
Bingó szoftver számítógépre, 13 évtől Lonpos 101 IQ puzzle, Thinkfun Memoriadó party játék, Furfangos
labirintus, Világtérkép puzzle, Nagy játékgyűjtemény, Gazdálkodj okosan, Textilnyomda, Darts célbadobó,
Üvegmatrica festék, Halli Galli Extrém társasjáték,Activity kommunikációs társasjáték, Blanko szójáték,
origami: dinoszaoruszok,Magyarország kvíz junior, Magyarország kvíz piatnik, Óriás fali tábla, Coloredo
pötyihez SWP Óriás érzékelő kocka, Ritmuskészlet, Napirend az óra körül - mágneses, Óriás mikádó,
Természet és védelme,mágneses tábla, Párosító játék, Gyümölcsaromák -1-1 db, Építõkészlet 3 db-6.rész
Irodai mobília és eszköz:irodabútor-család, kisasztal,Dig. fényképezőgép, Projektor,vetítővászon+tripód 1-1
db, biztonsági hordtok 2db,fotel 3db
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6788845 (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: Sport és játszóeszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

37451730-0

További tárgyak:

37452210-6

Kiegészítő szójegyzék

34430000-0
37423300-2
37462210-9
37420000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11.
További helyszínek szerződéstervezet 1/A. mellékletében
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész Sport és játszóeszközök (db): Trambulin szabadtéri 6, Trambulin szobai 16, Kosárlabda palánk 9,
Foci kapu 9, kültéri ping-pong asztal 7, 24-es bicikli 5, 20-as bicikli 5 , bordásfal 1, Elektromos Darts játék 4,
Háromkerekű roller 5, Futóbicikli 2, Homokozókeret egyszerű 3*3 m 1, Kétüléses lengőhinta egy lap- és egy
bölcsőülőkével 1, Rugós Játék Lovacska 2, DIONE Kötélpiramis (305 cm) 1, Egytornyú Játszóvár Daino 150
2 , Nyújtó 1, Húzódzkodó és hasizom erősítő 1, Kültéri asztalitenisz asztal 2, Csúszda 200cm 10, Startplast
csúszda 141cm 10, fészekhinta 1, Kerti gyerekházikó 1, Kerti kisház 2, Kerti hinta állvány 15, Bébi hinta 1,
Hinta 3 évtől 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó jótállás 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.14-17-2017-00011
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gondozási eszközök

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

39112100-1

További tárgyak:

39143116-2

Kiegészítő szójegyzék

34370000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11.
További helyszínek szerződéstervezet 1/B. mellékletében
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész Gondozási eszközök (db): etetőszék 3, Kiságy 2, Járóka (fa) 2, Pelenkázó 3, Bébihordozó 3,
Biztonsági gyermekülés 0-18 kg 3, Biztonsági gyermekülés 9-36 kg 3, Babakocsi 2, Tolóka 4, Légzésfigyelő
2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó jótállás 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.14-17-2017-00011
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Háztartási gépek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

42716120-5

További tárgyak:

39711122-0
39711130-9
39711400-3
39713100-4
39713430-6
42716200-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11.
További helyszínek szerződéstervezet 1/C. mellékletében
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3.rész Háztartási gépek (db): Mosógép 5 kg+ (nagy méretű) 12, Mosógép kis méretű 5, Szárítógép 4, Mosószárítógép 9, Mosogatógép 11, Hűtőgép 3, Kombinált hűtőszekrény 11, Fagyasztó szekrény 6, Fagyasztó
láda 1, Takarítógép 3, Porszívó 3, Gáztűzhely (nem beépíthető) 2 , Villanytűzhely (nem beépíthető) 2,
Kombinált tűzhely 2, páraelszívó 1, kenyérsütő 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó jótállás 20

Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű netó 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.14-17-2017-00011
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szenzomotoros eszközök
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

37420000-8

További tárgyak:

37421000-5
37423100-0
37441500-6
37442820-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11.
További helyszínek szerződéstervezet 1/D. mellékletében
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész -Szenzomotoros eszközök (db): Gumikötél, tömör 1, Ugrálókötél - nagy 1, Kötéllétra 1, Csomós
mászókötél 1, Ayres háló 1, Csiga kötél Ayres hálóhoz 1, Papírtégla készlet 1, Tornaszőnyeg (összehajtható)
1, Tornaszőnyeg - Patchwork 1, Fejlesztő egyensúlyozó korong 1, Rugós deszka 6x36x12 cm 1, Gördülő
deszka 1, Egyensúlyozó deszka 1, Tornapad 2m-es 1, Billenő rácshinta 1, Billenő - Egyensúlyozó Kicsiknek
- Gonge 1, Billenő lap 1, Gonge Egyensúlyozó Tölcsér 1, Csoportos lépegető 1 db, Lépegető Talp - Sárga 1,
Gólyaláb - Állítható 1, Doboz Gólyaláb 1, Egylábú Szék 1,Alagút építő 1, Bújócskacső 180 cm 1, Testhenger
család - Body Roll 1, Babzsákok (4 db-os készlet) 1, Fiziolabda 1, Érzékelőlabda 1, Fizio-aktív Labda
1, Roll - labda 1, Gimnasztik labda 1, Tüskelabda készlet pumpával 10 cm-es 1, Szivacslabda 20cm-es
1, Ugrálólabda-55cm 1, Ayres Függőhinta 1, Közepes Billenő Rácshinta 1, Fa körlaphinta 1, RillaGym Mászóháló 1, Rugalmas karikák - Gonge 1, Hulahoppkarika 1, Bója szett 1, Fa lépegető henger 2, Billegő
korong golyópályával 2 , Billegő cső 2, Egyensúlyozópad 2, Játszóalagút 6, SWP Pedál-roller fogantyúval 3,
Bobo Car gyermekjármű 1, Járássegítő 1, Highwayfreak 1, Bilibo 1
(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 – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.14-17-2017-00011

II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja
II.2.1)
Elnevezés: Készségfejlesztő eszközök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

37461000-7

További tárgyak:

37520000-9
37523000-0
37524200-9
48910000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11.
További helyszínek szerződéstervezet 1/E. mellékletében
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. rész Készségfejlesztő eszközök:0-5 éves korig Bambino LÜK fejlesztő játékcsalád 1-6 éveseknek,
LÜK tábla, Toronyépítő pohár, Láncfűzőcske, Bruno foglalkoztató kutya, LÜK mini alaptábla, Goki
fogantyús puzzle, Autós fa formaberakó, Otthonunk hangjai , Állatos fűzőcske , Első társasom halászós,
Sorbarendezős háziállatok 1-23 számolás, Montessori torony fából, Háziállat felezős fa, Kalapácsos xilofon,
Little memória, Fa öltöztetős játék, Dumbo Logico Primo összes készlet, 6-12 éves korig Jumbo Logico
Piccolo csomag, Logico 1. osztályosoknak teljes csomag, Logico 2.osztályosoknak teljes csomag, Számok
birodalma Logico teljes csomag, Szorzótábla fejlesztő játék, Tangoes állatok mágneses logikai tangram,
Útzár autós logikai tangram, Dobble kártyajáték-figyelem-reflex, Varázsbetű Bingó szoftver számítógépre, 13
évtől Lonpos 101 IQ puzzle, Thinkfun Memoriadó party játék, Furfangos labirintus, Világtérkép puzzle, Nagy
játékgyűjtemény, Gazdálkodj okosan, Textilnyomda, Darts célbadobó, Üvegmatrica festék, Halli Galli Extrém
társasjáték,Activity kommunikációs társasjáték, Blanko szójáték, origami: dinoszaoruszok,Magyarország
kvíz junior, Magyarország kvíz piatnik, Óriás fali tábla, Coloredo pötyihez SWP Óriás érzékelő kocka,
Ritmuskészlet, Napirend az óra körül - mágneses, Óriás mikádó, Természet és védelme,mágneses tábla,
Párosító játék, Gyümölcsaromák -1-1 db, Építõkészlet 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.14-17-2017-00011
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további
minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja
II.2.1)
Elnevezés: Irodai mobília és eszköz
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

38651600-9

További tárgyak:

38652100-1
39100000-3
39121200-8
39130000-2
39143310-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11.
További helyszínek szerződéstervezet 1/F. mellékletében
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6.rész Irodai mobília és eszköz:irodabútor-család, kisasztal,Dig. fényképezőgép, Projektor, vetítővászon
+tripód 1-1 db, biztonsági hordtok 2db,fotel 3db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó jótállás 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.14-17-2017-00011
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Sport és játszóeszközök
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 1. sport és játszó eszközök beszerzése közbeszerzési része
tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) a) bekezdése 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: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Gondozási eszközök
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 2. gondozási eszközök közbeszerzési része – hivatkozva egyúttal a
Kbt. 75. § (4), valamint 70. § (1) bekezdéseiben foglaltakra - eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pont
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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78025020
Postai cím: Rákosi Út 174
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13556587242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Háztartási gépek
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:
2019/01/22 (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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78025020
Postai cím: Rákosi Út 174
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
E-mail: zpataki@smartinfo.hu
Telefon: +36 17050514
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17050514
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13556587242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5575000
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: Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78025020
Postai cím: Rákosi Út 174
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13556587242
Hivatalos név: Kogast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47560312
Postai cím: Stefánia Út 32
Város: Budapest, XIV.
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12057793242
Hivatalos név: Sebo Műszaki Szaküzlet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94172043
Postai cím: Pálya Utca 10-16.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11513489218
Hivatalos név: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96105920
Postai cím: Máriahegy Tanya 190
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20478276203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Szenzomotoros eszközök
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:
2019/01/22 (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: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91791296
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 7. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
E-mail: b.andrea@horzrt.hu
Telefon: +36 13225221
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14780666
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11829382242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 670281
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: "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91791296
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 7. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11829382242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Készségfejlesztő eszközök
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 5. gondozási eszközök beszerzése közbeszerzési része
tekintetében az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) a) bekezdése 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: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Irodai mobília és eszköz
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:
2019/01/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54258945
Postai cím: Bozsoki út 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@procompkft.hu
Telefon: +36 92550373
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92550374

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 543564
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: Kiss-Iskolabútor Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30604942
Postai cím: Batthyány Utca 11.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4130

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14146253209
Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698208
Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54258945
Postai cím: Bozsoki út 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220
Hivatalos név: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96105920
Postai cím: Máriahegy Tanya 190
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20478276203
Hivatalos név: Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78025020
Postai cím: Rákosi Út 174
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13556587242
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:
2018/11/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

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

Bodroghalom Község Önkormányzata (3022/2019)
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: Bodroghalom Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46702126
Postai cím: Szabadság Utca 89.
Város: Bodroghalom
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3987
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodroghalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bodroghalom.hu
Hivatalos név: KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88044541
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 11.
Város: Karcsa
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3963
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karcsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.karcsa.hu
Hivatalos név: KAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44187066
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Karos
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3962
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodrogkoz.com/karos
A felhasználói oldal címe (URL): www.bodrogkoz.com/karos
Hivatalos név: Nagyrozvágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47574072
Postai cím: Fő Utca 31
Város: Nagyrozvágy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3965
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485

E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyrozvagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagyrozvagy.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvény-,képzésszervezés Bodroghalom térségében
Hivatkozási szám: EKR000689922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
80521000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
69 rendezvényszervezés, 58 képzés 2 részajánlati körben, 5 önkormányzat részére az eljárást
megindító felhívás II.2.4) pontjaiban és a műszaki leírásban részletezettek 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:
/ (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:
V.2.3
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Telefon:
A következő helyett:
+36 20/3380696
Helyesen:
+36 203380696
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .

Kiegészítő szójegyzék

A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
V.2.3
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Telefon:
A következő helyett:
+36 20/3380696
Helyesen:
+36 203380696
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:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A 0065/2019 ikt.számú hirdetmény V.2.1) pontjaiban megadott információ: 2018/12/13 helyett
2019/01/11.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (3002/2019)
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: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88252441
Postai cím: Grassalkovich Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Geiger Ferenc
Telefon: +36 12892100
E-mail: info@ph.soroksar.hu
Fax: +36 12860988
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://soroksar.hu/fooldal
A felhasználói oldal címe (URL): http://soroksar.hu/fooldal
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése
Hivatkozási szám: EKR001099102018
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:
Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése
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:
24112 / 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: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/20 (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: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/20 (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 gazdasági szereplő által kért kiegészítő tájékoztatást meg kívánja válaszolni, azonban
a válaszadáshoz és a válasz figyelembe vételéhez nem áll rendelkezésre elegendő időtartam, így
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (2866/2019)
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: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: fejesevelin@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Haláp és Nagycsere közüzemi ivóvíz ellátása”
Hivatkozási szám: EKR000004262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Debrecen, Haláp és Nagycsere településrészek közüzemi ivóvízellátása kiviteli munkáinak
elkészítése”
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:
01354 / 2019 (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:

2019/02/15
Helyesen:
2019/02/25
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: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Eötvös József Főiskola (2976/2019)
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: Eötvös József Főiskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49780141
Postai cím: Szegedi Utca 2
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kökény István
Telefon: +36 202702277
E-mail: Info@ejf.hu
Fax: +36 79524630
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ejf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ejf.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eötvös József Főiskola felújítása, korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000701822018
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:
Eötvös József Főiskola felújítása, korszerűsítése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell
és lehet benyújtani! 2. A csatolandó iratjegyzéket a KD tart. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.
66. § (2) és (6) bek-ben foglalt valamennyi előírásra vonatkozó nyilatkozatot, dokumentumot [A
(6) bek vonatkozásában nemleges tartalommal is.] és a külön ki nem emelt dokumentumokat,
melyeket a Kbt. és a KD előír. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát a
Kbt. 65. § (7) bek vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65.
§ (7) bek rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 4. AK az eljárás során az ajánlatok bírálata
kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint jár el. 5. Hiánypótlás a Kbt. 71. §. 6. Közös
ajánlattétel esetében AK felhívja a figyelmet az e-Kr. 13. §-ra. 7. AT köteles ajánlatában csatolni
a KD részét képező árazatlan költségvetési kiírást, valamennyi tételére kiterjedően beárazva,
cégszerűen aláírva.8. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, az árbevétel tekintetében az
érintett év, továbbá a beszámolók vonatkozásában az üzleti év utolsó napján érvényes MNB által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 9. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat,
igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés
alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. AK a magyar nyelvű dokumentumot
tekinti irányadónak. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 10. AT-ként szerződő
fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - építési és szerelési felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni 10.000.000
- Ft/káresemény, és legalább 450.000.000 - Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
11. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek;12. Alváll. igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van
lehetőség.13. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bek-re. 14. Az eljárás eredményéről az AK a
Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. §
(1)–(2) bek-re. 15. AK felhívja az AT figyelmét, hogy AK az ajánlattevők III.1.2) pont P/1-4 pontja
szerinti pü-i és gazd-i, valamint a III.1.3) pont M/1-2 pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alk.
felt-eit és igazolását a minősített AK hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.16. A szerződéskötés felt-e, hogy a nyertes
AT rendelkezzen ISO 9001, ISO14001, ISO50001 vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítvánnyal/
intézkedések bizonyítékaival.17. AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 75. § (2) bek e) pont. 18. AK felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítés határideje II.2.7) pontban egységesen 210 napban került
feltüntetésre, azonban a telj. határidő egy pályázat esetén eltér. EFOP-4.2.1.-16-2017-00025
azonosítószámú pályázat esetén: 120 naptári nap;EFOP-3.4.3.-16-2016-00003 azonosítószámú
pályázat esetén: 210 naptári nap; KEHOP-5.2.2.-16-2017-00126 azonosítószámú pályázat esetén:
210 naptári nap; AK felhívja AT figyelmét, hogy az EFOP-4.2.1.-16-2017-00025 azonosítószámú
pályázat esetén a projektzárás végdátuma 2019.10.31. napja. Ezen obj. határidő a projektzárás
módosításával változhat, azonban a szerződés teljesítésének időtartama ebben az esetben sem
haladhatja meg a 120 napot.AK időbeli ütemtervet ad. FAKSZ: dr. Palotai Péter 01026 hely: dr.
Pécsy Mária 01014
Helyesen:
1. Az ajánlatot kizárólag elektr úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet
benyújtani! 2. A csatolandó iratjegyzéket a KD tart. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2)
és (6) bek-ben foglalt vmennyi előírásra vonatkozó nyil, dok[A (6) bek nemleges tartalommal is.]
és a külön ki nem emelt dok, melyeket a Kbt. és a KD előír. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
AT kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyil is csatolni
szükséges. A Kbt. 65. § (7) bek rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötvállalást
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 4. AK az eljárás során az
ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint jár el. 5. Hiánypótlás a
Kbt. 71. §. 6. Közös ajánlattétel esetében AK felhívja a figyelmet az e-Kr. 13. §-ra. 7. AT köteles
ajánlatában csatolni a KD részét képező árazatlan költségvetési kiírást, valamennyi tételére
kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.8. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra
történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, az árbevétel
tekintetében az érintett év, továbbá a beszámolók vonatkozásában az üzleti év utolsó napján
érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 9. Amennyiben bármely
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy

annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani.
AK a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A fordítás tartalmának helyességéért
az ajánlattevő felel. 10. AT-ként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
- építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő építési és szerelési
felelősségbiztosítását kiterjeszteni 10.000.000 - Ft/káresemény, és legalább 450.000.000 - Ft/év
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 11. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek;12.
Alváll. igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.13. AK felhívja a figyelmet a Kbt.
131. § (5) bek-re. 14. Az eljárás eredményéről az AK a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati
kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével
írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)–(2) bek-re. 15. AK felhívja az
AT figyelmét, hogy AK az ajánlattevők III.1.2) pont P/1-4 pontja szerinti pü-i és gazd-i, valamint a
III.1.3) pont M/1-2 pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alk. felt-eit és igazolását a minősített
AK hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapította meg.16. A szerződéskötés felt-e, hogy a nyertes AT rendelkezzen ISO 9001,
ISO14001, ISO50001 vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítvánnyal/intézkedések bizonyítékaival.17.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 75. § (2) bek e) pont. 18. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy
a teljesítés határideje II.2.7) pontban egységesen 210 napban került feltüntetésre, azonban a telj.
határidő egy pályázat esetén eltér. EFOP-4.2.1.-16-2017-00025 azonosítószámú pályázat esetén:
120 naptári nap;EFOP-3.4.3.-16-2016-00003 azonosítószámú pályázat esetén: 210 naptári nap;
KEHOP-5.2.2.-16-2017-00126 azonosítószámú pályázat esetén: 210 naptári nap; AK felhívja AT
figyelmét, hogy az EFOP-4.2.1.-16-2017-00025 azonosítószámú pályázat esetén a projektzárás
végdátuma 2019.10.31. napja. Ezen obj. határidő a projektzárás módosításával változhat, azonban
a szerződés teljesítésének időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 120 napot.AK időbeli
ütemtervet ad. 19. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját 20.FAKSZ: dr. Palotai Péter
01026 hely: dr. Pécsy Mária 01014
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (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: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Közbeszerzési Dokumentumok alábbi elemei módosulnak: KD-1 Általános Útmutató, KD-5
Műszaki Leírások - Árazatlan költségvetés
Rendszer adminisztrációs okokból a IV.1.1) pont nem tölthető ki, az eredeti hirdetmény KÉ száma:
1992/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Haparanda Szolgáltató Kft. (2973/2019)
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: Haparanda Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24487146
Postai cím: Szerencs Utca 172.
Város: Budape3st
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1154
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy József
Telefon: +36 303707539
E-mail: haparandakft@gmail.com
Fax: +36 17907983
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.top-szakerto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Üvegház kiviteli tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000365152018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú
vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes körű ellátása.
Tervezési feladat:
Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek
készítése.
Kivitelezési feladat:
Az építtető az ingatlanon üvegházat tervez építeni.
Az üvegházban korszerű termesztési feltételek mellett paradicsom termesztését tervezik.
Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt
üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik. Az
üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00m x 8,00 x 12,00m
Az üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m (minimum)
Tervezett homlokzatmagasság értéke: 6,62 m
Tervezett homlokzatmagasság legnagyobb értéke: 6,84 m
Gerincmagasság értéke: 7,235m < 9,0 m
Tervezett épület alapterülete talpgerendán belül 21320 m2
Üvegház gerincmagassága < 9,00 m
Tetőidom tervezett hajlásszöge: 22,00º
Telepítési távolság mértéke 6,00 m
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/03/08
Helyesen:
2019/04/02
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
kezdés befejezése
A következő helyett:
2019/09/16
Helyesen:
2019/10/01
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (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:
IV.1.1) pont kitöltése: 12364/2018.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (2950/2019)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tépe-Berettyóújfalu kerékpárút
Hivatkozási szám: EKR001137242018
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:
Tépe-Berettyóújfalu közötti kerékpárút szakasz megvalósítása és kiegészítő tervezési feladatok
elvégzése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
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:
2019/02/21
Helyesen:
2019/03/07
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: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/07 (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 módosította az Ajánlatkérési Dokumentáció I. és II. kötetét, amelyet a módosító
hirdetmény keretében rendelkezésre bocsát.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (2961/2019)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mariann
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mende, Ceglédbercel, Sásd és Sárbogárd vasúti átj.
Hivatkozási szám: EKR001139822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési munkák elvégzése Mende, Ceglédbercel, Sásd és Sárbogárd települések közigazgatási
területén található vasúti átjárók korrekciója során (K430.01.73, K040.01.73, K611.01.73,
K063.07.73)
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:
24446 / 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:
2019/02/15
Helyesen:
2019/02/26
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/26 (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: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

Jelen korrigendum feladásával egyidejűleg Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumok alábbi
elemeit módosította:
1-2. részek tekintetében: árazatlan költségvetés
3-4. részek tekintetében: árazatlan költségvetés és tételek tartalma.
A Műszaki Dokumentáció tekintetében kizárólag a módosuló iratok kerültek ismételten feltöltésre az
EKR rendszerbe.
Kérjük, hogy a módosított dokumentációnak megfelelően szíveskedjenek ajánlatot tenni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (3057/2019)
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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Szentendre kerékpárút
Hivatkozási szám: EKR000003612019
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:
Eurovelo 6 kerékpáros útvonal megvalósítása - Budapest és Szentendre közötti kerékpárút szakasz
kivitelezési munkáinak elvégzése (B001.01.73)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
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:
2019/02/19
Helyesen:
2019/02/27
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: 2019/02/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (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: 2019/02/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (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:

1. Az eredeti hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidő az 1. sz. korrigendum keretében
(KÉ-1213/2019), illetve a 2. sz. korrigendum keretében (KÉ-2690/2019) két alkalommal került
módosításra.
2. Jelen korrigendum keretében a dokumentáció alábbi részei kerülnek módosításra:
-Költségvetés
-Útépítési, vízépítési szakág - Részletes méret- és mennyiségszámítás
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (3021/2019)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524/116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján
Hivatkozási szám: EKR001173882018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45220000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés. A szerződés (beszerzés) tárgya: „TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító
számú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza hat pontján” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb munkák 5 részben.
AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy AK a jelen felhívásban terjedelmi korlát miatt rövidítéseket
használ. Az egész felhívásra érvényes általános fogalmak rövidítései: Ajánlatkérő: AK, Ajánlattevő:
AT, felhívás: felh., szakember: SZE, referenciamunka: RM. A további használt rövidítéseket az egyes
kifejezések, fogalmak után adjuk meg.
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:
02246 / 2019 (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:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 42524524/116
Helyesen:
+36 42524524
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/02/15
Helyesen:
2019/02/25
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

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:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (2959/2019)
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: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Mariann
Telefon: +36 92502100
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Göcseji Múzeum felújítása
Hivatkozási szám: EKR001149902018
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:
Feladat: a műemlék Göcseji Múzeum felújítása (műemlék nyilvántartási száma: 6257)
Jogerős építési eng., kiviteli tervdok. rendelkezésre áll
épület nettó alapterület 4010 m2
felújítandó kiállítótér alapterület 1087m2
felújítandó tetőfedés 1507m2
feladatok Pince/Fsz./Emelet/Tetőtér m2
válaszfal bontás 269/182/38/0
vakolat leverés 2208/0/0/0
belső vakolat 82/116/0/406
padlószig.852/0/0/0
falszig.355/0/0/0
svédpadló 0/373/723/0
belső falfestés 0/1236/2472/3184
vakolatjavítás 0/120/100/0 (120 m2 a földszinten)
nyílászárók 50/36/19/42db
Tetőtér
fa tetőszerk.bontása 1570, építése(acélváz)1785m2
gipszkarton válaszfal 902, álmennyezet 550m2
cserépfedés bontott tetőcseréppel 1570m2
padlóburkolat 811m2
Külső/egyéb munkák
homlokzatfestés 2195m2
nyílászárók mázolása 243m2

falszigetelés 726m2
térburkolat 110m2
fűtőtest 121db
fűtőkészülék 3db
klímakonvektor 26db
hőszivattyús folyadékhűtő 1db
szivárgórendsz. 196m
teherhordó falak alábetonozása 41m3
vb.talpgerenda 30m3
sínes lámpatest 157db
Tűzjelző,CCTV,behatolásjelző rendsz. kiépítése
Feladatokat részletesen a csatolt műszaki dok tartalmazza
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/25 (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 szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/02/25 (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 módosította a közbeszerzési dokumentumokat, melyet a 2019. február 12. napján
megküldött 2. számú kiegészítő tájékoztatás mellékleteként a Gazdasági Szereplők rendelkezésére
bocsátott.
IV.1.1) ponthoz: helyesen: KÉ-24641/2018
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működö Részvénytársaság (2436/2019)
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: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működö Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK22370
Postai cím: Horgony utca 1.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szári Zsolt vezérigazgató
Telefon: +36 84519644
E-mail: titkarsag@balatonihal.hu
Fax: +36 84519641
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://balatonihal.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keszthelyi Sporthorgász Centrum kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: HKT-195/2017.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Keszthelyi Sporthorgász Centrum kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 5. szám (hrsz: 3832/5.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keszthelyi Sporthorgász Centrum kivitelezési munkáinak elvégzése a műszaki dokumentáció részét képező
építési engedély és kiviteli terv alapján.
”A” és ”B” apartmanépületek
Apartmanok száma, épületenként: 8 db
Lépcsőházak száma, épületenként: 2 db
Apartmanok száma, lépcsőházanként: 4 db
FÖLDSZINT
Lépcsőház
Közlekedő 5,26 m2
Lépcső 9,65 m2
/1 és /5 apartman

Előtér 4,03 m2
Szoba 8,22 m2
Nappali-étkező- konyha 17,82 m2
Fürdő 3,20 m2
WC 1,60 m2
Apartman összesen: 34,87 m2
Terasz (fedett-nyitott) 5,76 m2
/2 és /6 apartman
Előtér 3,51 m2
Szoba 7,29 m2
Nappali-étkező- konyha 18,58 m2
Fürdő 3,36 m2
WC 1,75 m2
Apartman összesen: 34,49 m2
Terasz (fedett-nyitott) 5,76 m2
EMELET
Lépcsőház
Közlekedő 4,92 m2
Lépcső 0,00 m2
/3 és /7 apartman
Előtér 4,03 m2
Szoba 8,22 m2
Nappali-étkező- konyha 17,82 m2
Fürdő 3,20 m2
WC 1,60 m2
Apartman összesen: 34,87 m2
Terasz (fedett-nyitott) 6,28 m2
/3 és /7 apartman
Előtér 3,51 m2
Szoba 7,29 m2
Nappali-étkező-konyha 18,58 m2
Fürdő 3,36 m2
WC 1,75 m2
Apartman összesen: 34,49 m2
Terasz (fedett-nyitott) 6,28 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/04 (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:
3943 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Keszthelyi Sporthorgász Centrum kivitelezési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/07 (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mensor Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor utca 116.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
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: 257155987
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 5. szám (hrsz: 3832/5.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keszthelyi Sporthorgász Centrum kivitelezési munkáinak elvégzése a műszaki dokumentáció részét képező
építési engedély és kiviteli terv alapján.
”A” és ”B” apartmanépületek
Apartmanok száma, épületenként: 8 db
Lépcsőházak száma, épületenként: 2 db
Apartmanok száma, lépcsőházanként: 4 db
FÖLDSZINT
Lépcsőház
Közlekedő 5,26 m2
Lépcső 9,65 m2
/1 és /5 apartman
Előtér 4,03 m2
Szoba 8,22 m2
Nappali-étkező- konyha 17,82 m2
Fürdő 3,20 m2
WC 1,60 m2
Apartman összesen: 34,87 m2
Terasz (fedett-nyitott) 5,76 m2
/2 és /6 apartman
Előtér 3,51 m2
Szoba 7,29 m2
Nappali-étkező- konyha 18,58 m2
Fürdő 3,36 m2
WC 1,75 m2
Apartman összesen: 34,49 m2
Terasz (fedett-nyitott) 5,76 m2
EMELET
Lépcsőház
Közlekedő 4,92 m2

Lépcső 0,00 m2
/3 és /7 apartman
Előtér 4,03 m2
Szoba 8,22 m2
Nappali-étkező- konyha 17,82 m2
Fürdő 3,20 m2
WC 1,60 m2
Apartman összesen: 34,87 m2
Terasz (fedett-nyitott) 6,28 m2
/3 és /7 apartman
Előtér 3,51 m2
Szoba 7,29 m2
Nappali-étkező- konyha 18,58 m2
Fürdő 3,36 m2
WC 1,75 m2
Apartman összesen: 34,49 m2
Terasz (fedett-nyitott) 6,28 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/04 (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: 257155987
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mensor Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor utca 116.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
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: 2018/12/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A kivitelezés során Vállalkozó 2018. december 20-i dátummal akadályközlést jelentette be,
amelyben akadályoztatásának okát abban jelölte meg, hogy a kivitelezés befejezéséhez szükséges
elektronos ellátás nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy az E.ON nem teljesítette a
Megrendelő által 2017. januárban megrendelt közműfejlesztést, amely hiányában a kivitelezés
befejezéséhez szükséges beltéri fa szerkezetek elhelyezése, felületképzés, érintésvédelmi mérések
elvégzése nem lehetséges.
Megrendelő által megbízott Műszaki ellenőr a Vállalkozó akadálybejelentését megvizsgálta, annak
indokait elfogadta.
A kivitelezési feladatok ellátásának határideje a szerződés aláírásától számított 303 nap, amely
2019. január 4-én jár le.
Szerződő Felek a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét közös megegyezéssel 2019. február
4-re módosítják.

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 kivitelezés során Vállalkozó 2018. december 20-i dátummal
akadályközlést jelentette be, amelyben akadályoztatásának okát abban jelölte meg, hogy a
kivitelezés befejezéséhez szükséges elektronos ellátás nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy
az E.ON nem teljesítette a Megrendelő által 2017. januárban megrendelt közműfejlesztést, amely
hiányában a kivitelezés befejezéséhez szükséges beltéri fa szerkezetek elhelyezése, felületképzés,
érintésvédelmi mérések elvégzése nem lehetséges.
Megrendelő által megbízott Műszaki ellenőr a Vállalkozó akadálybejelentését megvizsgálta, annak
indokait elfogadta.
A kivitelezési feladatok ellátásának határideje a szerződés aláírásától számított 303 nap, amely
2019. január 4-én jár le.
Szerződő Felek a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét közös megegyezéssel 2019. február
4-re 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: 257155987 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 257155987 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Vállalkozó egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Dunakeszi Város Önkormányzata (2975/2019)
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: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő Út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Samu
Telefon: +36 27542800
E-mail: nemeths@dunakeszi.hu
Fax: +36 27341208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dunakeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.dunakeszi.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dobó- és ugrócentrum kialakítása Dunakeszin
Hivatkozási szám: EKR000178792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212221-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Dobó- és ugrócentrum kialakítása Dunakeszin
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9

További tárgyak:
45112720-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Dunakeszi Magyarság Sportpálya, 2120 Dunakeszi, Fő út 143.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Olyan könnyűatlétikai pálya kialakítása a cél a Magyarság Sporttelep kb.: 7000 m2-es keleti oldalán, amely
nemcsak az edzések, hanem akár különféle versenyek megtartására is alkalmas.
Meglévő épület bontása, durva tereprendezés, finom tereprendezés, térkő burkolat építés, EPDM
sportburkolat kialakítás szegélyezéssel, szegélykövezéssel, parkberendezések és sportszerek telepítése,
zöldfelület kialakítása, növény telepítés.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
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:
16050 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dobó- és ugrócentrum kialakítása Dunakeszin
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/27 (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: Szirt Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35574707
Postai cím: Kóvári Út 2
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
E-mail: info@szirtbau.eu
Telefon: +36 306970680
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: 94848880
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45212221-1
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45111100-9

További tárgyak:
45112720-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Dunakeszi Magyarság Sportpálya, 2120 Dunakeszi, Fő út 143.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Olyan könnyűatlétikai pálya kialakítása a cél a Magyarság Sporttelep kb.: 7000 m2-es keleti oldalán, amely
nemcsak az edzések, hanem akár különféle versenyek megtartására is alkalmas.
Meglévő épület bontása, durva tereprendezés, finom tereprendezés, térkő burkolat építés, EPDM
sportburkolat kialakítás szegélyezéssel, szegélykövezéssel, parkberendezések és sportszerek telepítése,
zöldfelület kialakítása, növény telepítés.

A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94848880
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szirt Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35574707
Postai cím: Kóvári Út 2
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
E-mail: info@szirtbau.eu
Telefon: +36 306970680
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2019. április
30. Amennyiben a határidő utolsó napja nem munkanap, akkor a határidő az azt követő első
munkanapon jár le. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
A szerződés 2.2 pontjának hatályos szövege az alábbi lesz:
2.2. Akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb a 2.1 pontban előírt teljesítési határidőig,
az elkészült mű, a Megrendelő részére, hiba és hiánymentes átadásra kerül.
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 Megrendelő a területtel összefüggésben fennálló feladatait
egy másik projekt keretében kívánta megoldani, amely beruházás közbeszerzési eljárása,
a Megrendelőn kívülálló okokból elhúzódott, majd végül eredménytelenül zárult le. Ezért a
Megrendelőnek ezen munkálatok elvégzésére más megoldást kellett találnia, ennek következtében
a gázvezetékek 2018. október 17-én, míg a vízvezetékek 2018. november 5-én kerültek olyan
állapotba, hogy a Kivitelező a munkákat meg tudja kezdeni a közművekkel érintett területeken.
Ennek következtében a munkaterületen elvégzendő, egyéb kivitelezési munkák, többek között a
tervek szerinti jelentős mennyiségű öntött gumiburkolat előkészítése és elvégzése, a technológiához
szükséges nem megfelelő hőmérsékleti viszonyok miatt, a téli időszakban már nem volt lehetséges,
mivel gumiburkolat elkészítéséhez minimum 14 napon át fennálló, +10 C fok feletti hőmérséklet
szükséges, mely a téli időszakban semmilyen körülmények között nem biztosítható.
A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94848880 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94848880 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat (2465/2019)
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: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67993060
Postai cím: Köztársaság Tér 1.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szólláth Tibor
Telefon: +36 52381411
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Fax: +36 52381087
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdunanas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gazdaság és közétkeztetés fejlesztés - Építés
Hivatkozási szám: EKR000500292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Hűtő tároló építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4

Kiegészítő szójegyzék

45421100-5
45430000-0
45442100-8
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080. Hajdúnánás, Arany János u. 45. Hrsz.: 5761/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat
keretében TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési
feladatok ellátása:
Hűtő-tároló és adminisztrációs rendeltetési egységű épületrész építése.
A beruházással érintett ingatlan 6.520 m2, ezen belül az építéssel érintett épület 629,76 m2 alapterületéből
a jelen pályázatban megvalósítani kívánt építmény – 13,24 m x 10,45 m külméretű – bruttó 138,36 m2 (nettó
122,24 m2) épületrészén kerül kialakításra az új építésű hűtő-tároló és adminisztrációs rendeltetési egység.
Alapadatok:
Szint magasságok:
Épület körüli járda: ±0,00
földszinti padlóvonal: +0,20 m
Belmagasság: 3,60 m
A meghatározott nettó 122,24 m2 területű épületrészben teljes körű műszaki felújítással kerül kialakításra az
új funkciónak megfelelően a rendeltetési egység az alábbi helyiségek kiépítésével:
• Hűtve tároló: 46,60 m2 fagyálló gresslap burkolattal
• Hűtve tároló: 20,53 m2 fagyálló greeslap burkolattal
• Előkészítő tér: 35,71 m2 gresslap burkolattal
• Gépészeti helyiség: 7,65 m2 sim. beton burkolattal
• Iroda: 3,00 m2 gresslap burkolattal
• Öltöző: 4,56 m2 gresslap burkolattal
• Wc: 4,19 m2 gresslap burkolattal
Az avult műszaki kialakítású épületrész tartószerkezetig visszabontásra kerül a bontási technológia
fejezetrészben leírtak szerint (pld: hullámpala tetőfedés bontása gépi leemeléssel (azbeszt tartalmú), az
épület acél tartószerkezetének műszaki állapota az átalakításhoz megfelelő.
Épületszerkezetek: a meglévő tartó oszlopok között vázkitöltő falazat készül(t).
Külső falszerkezetek: A meglévő külső falszerkezet a külső oldala új trapézlemez burkolattal kerül
kialakításra a falszerkezetre, mely csavarozott lécezésre kerül rögzítésre. A meglévő falszerkezet belső
oldalán 10 cm vastagságú szendvicspanel kerül elhelyezésre.
Födémszerkezet: A meglévő főtartókra valamint az szendvicspanel falakra 10 cm vtg. fémlemez burkolatú
szendvicspanel kerül elhelyezésre.
Tetőszerkezet: A meglévő hullámpala fedés helyett trapézlemez fedés készül. A meglévő rácsos tartó
szerkezetre az új héjazat fogadásához a terv szerinti szelemeneket kell beépíteni a 3 cm antikonndenzációs
trapézlemez, meglévő szelemenezés és meglévő acél keretszerkezet kialakítással.
A szelemenek elhelyezése érdekében a keretgerendák felső részein szelemenfogadó csomólemezeket kell
elhelyezni.
Bádogos munkák: A függőeresz csatorna a rendszerhez illeszkedő kivitelű csatornarendszer. Új csapadékvíz
csatorna készül, lejtése a lefolyóirányában 3 - 5 ezrelék legyen. A tetőszerkezet kialakításából adódóan a
meglévő vápa csatorna is felújításra kerül.
Burkolatok: Az új burkolatok hidegburkolatok lesznek, gresslap felhasználással.
Az épületben új padlórétegrend kerül kialakításra az alábbi rétegrend szerint:
-2 cm greslap + ragasztó
-10 cm aljzatbeton1 rtg. technológiai szigetelés
-10 cm lépésálló hőszigetelés
-2 rtg. talajnedv. ell. szig.
-10 cm vasalt aljzat
-25 cm kavicságyazattermett talaj
Az épületrészen új földszint feletti mennyezet burkolás kerül kialakításra az alábbi rétegrenddel:
- meglévő acél keretszerkezet
- 10 cm szendvicspanel tetőpanel
- 30 cm meglévő vázkitöltő falazat
- 10 cm szendvicspanel falpanel
A felújítással az alábbi külső határoló fal rétegrend:

- 3 cm trapézlemez
- 3 cm párnafa meglévő falszerkezethez rögzítve
- 30 cm meglévő vázkitöltő falazat
- 10 cm szendvicspanel falpanel
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16635 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hűtő tároló építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nánás-Bau Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63899386
Postai cím: Bocskai Utca 59/b
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: szabolcs.tokaji@gmail.com
Telefon: +36 304744461
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37003438
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
45443000-4

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080. Hajdúnánás, Arany János u. 45. Hrsz.: 5761/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat
keretében TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési
feladatok ellátása:
Hűtő-tároló és adminisztrációs rendeltetési egységű épületrész építése.
A beruházással érintett ingatlan 6.520 m2, ezen belül az építéssel érintett épület 629,76 m2 alapterületéből
a jelen pályázatban megvalósítani kívánt építmény – 13,24 m x 10,45 m külméretű – bruttó 138,36 m2 (nettó
122,24 m2) épületrészén kerül kialakításra az új építésű hűtő-tároló és adminisztrációs rendeltetési egység.
Alapadatok:
Szint magasságok:
Épület körüli járda: ±0,00
földszinti padlóvonal: +0,20 m
Belmagasság: 3,60 m
A meghatározott nettó 122,24 m2 területű épületrészben teljes körű műszaki felújítással kerül kialakításra az
új funkciónak megfelelően a rendeltetési egység az alábbi helyiségek kiépítésével:
• Hűtve tároló: 46,60 m2 fagyálló gresslap burkolattal
• Hűtve tároló: 20,53 m2 fagyálló greeslap burkolattal
• Előkészítő tér: 35,71 m2 gresslap burkolattal
• Gépészeti helyiség: 7,65 m2 sim. beton burkolattal
• Iroda: 3,00 m2 gresslap burkolattal
• Öltöző: 4,56 m2 gresslap burkolattal
• Wc: 4,19 m2 gresslap burkolattal
Az avult műszaki kialakítású épületrész tartószerkezetig visszabontásra kerül a bontási technológia
fejezetrészben leírtak szerint (pld: hullámpala tetőfedés bontása gépi leemeléssel (azbeszt tartalmú), az
épület acél tartószerkezetének műszaki állapota az átalakításhoz megfelelő.
Épületszerkezetek: a meglévő tartó oszlopok között vázkitöltő falazat készül(t).
Külső falszerkezetek: A meglévő külső falszerkezet a külső oldala új trapézlemez burkolattal kerül
kialakításra a falszerkezetre, mely csavarozott lécezésre kerül rögzítésre. A meglévő falszerkezet belső
oldalán 10 cm vastagságú szendvicspanel kerül elhelyezésre.
Födémszerkezet: A meglévő főtartókra valamint az szendvicspanel falakra 10 cm vtg. fémlemez burkolatú
szendvicspanel kerül elhelyezésre.
Tetőszerkezet: A meglévő hullámpala fedés helyett trapézlemez fedés készül. A meglévő rácsos tartó
szerkezetre az új héjazat fogadásához a terv szerinti szelemeneket kell beépíteni a 3 cm antikonndenzációs
trapézlemez, meglévő szelemenezés és meglévő acél keretszerkezet kialakítással.
A szelemenek elhelyezése érdekében a keretgerendák felső részein szelemenfogadó csomólemezeket kell
elhelyezni.
Bádogos munkák: A függőeresz csatorna a rendszerhez illeszkedő kivitelű csatornarendszer. Új csapadékvíz
csatorna készül, lejtése a lefolyóirányában 3 - 5 ezrelék legyen. A tetőszerkezet kialakításából adódóan a
meglévő vápa csatorna is felújításra kerül.
Burkolatok: Az új burkolatok hidegburkolatok lesznek, gresslap felhasználással.

Az épületben új padlórétegrend kerül kialakításra az alábbi rétegrend szerint:
-2 cm greslap + ragasztó
-10 cm aljzatbeton1 rtg. technológiai szigetelés
-10 cm lépésálló hőszigetelés
-2 rtg. talajnedv. ell. szig.
-10 cm vasalt aljzat
-25 cm kavicságyazattermett talaj
Az épületrészen új földszint feletti mennyezet burkolás kerül kialakításra az alábbi rétegrenddel:
- meglévő acél keretszerkezet
- 10 cm szendvicspanel tetőpanel
- 30 cm meglévő vázkitöltő falazat
- 10 cm szendvicspanel falpanel
A felújítással az alábbi külső határoló fal rétegrend:
- 3 cm trapézlemez
- 3 cm párnafa meglévő falszerkezethez rögzítve
- 30 cm meglévő vázkitöltő falazat
- 10 cm szendvicspanel falpanel
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/09/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37003438
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nánás-Bau Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63899386
Postai cím: Bocskai Utca 59/b
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: szabolcs.tokaji@gmail.com
Telefon: +36 304744461
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Szerződő felek a közöttük 2018. szeptember 11. napján létrejött Vállalkozási szerződés II.5. pontját
az alábbiak szerinti tartalomra módosították:
Eredeti tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba
lépését követően, 2018. szeptember 11. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja
át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a
felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja:
I. rész: 2019. január 31.”

Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba
lépését követően, 2018. szeptember 11. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja
át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a
felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja:
I. rész: 2019. március 15.”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges anyagbeszerzések során
a betervezett hűtőberendezést nem tudta magyarországi forgalmazónál beszerezni, ezért külföldi
forgalmazóhoz kellett, hogy forduljon. A külföldi forgalmazó a megrendelést követően jelezte, hogy a
berendezést leghamarabb 2019. március 10-ei hétre tudják teljesíteni.
Erre tekintettel Vállalkozó akadályt közölt, kérve a teljesítési határidő módosítását.
Műszaki-szakmai szempontból igazolt a teljesítési határidő 2019. március 15-ig történő
meghosszabbítása.
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: 37003438 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37003438 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Hubai Imre egyéni vállalkozó (24157/2018)
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: Hubai Imre egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: AK25639
Postai cím: Liget utca 25.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +3659519012
E-mail: hubaikft@freemail.hu
Fax: +3659300219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hubai Biogazdaság energia-hatékonyságának növelése
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Berekfürdő külterület: 0428/2, 0429 és 0431 hrsz.-t érintő
területeken található Hubai Biogazdaság területén. NUTS kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő, K-190 jelű, pozitív szabadkifolyású termálvízkút kísérőgázának felhasználása az alábbiak szerint:
Az üzem területén található, meglévő gázleválasztó berendezés üzemen kívül helyezése és egy új 10 m3-es
szigetelt kivitelű gázleválasztó, valamint kogenerációs gázmotoros komplex rendszer telepítése és hálózatra
kötése a kivitelezési feladat.
(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: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15. keret, „Hubai Biogazdaság energiahatékonyságának növelése” című pályázat. Projekt iratazonosító: 1773099424
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
7423 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Power Szerviz Tervező, Kivitelező, Beruházó és Energetikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar utca 7.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: HU
E-mail: powerszerviz@powerszerviz.hu
Telefon: +36 305561090
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37303505
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 116500000
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):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45315200-0

További tárgyak:

42112300-0

Kiegészítő szójegyzék

45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Berekfürdő külterület: 0428/2, 0429 és 0431 hrsz.-t érintő
területeken található Hubai Biogazdaság területén. NUTS kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Megye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő, K-190 jelű, pozitív szabadkifolyású termálvízkút kísérőgázának felhasználása az alábbiak szerint:

Az üzem területén található, meglévő gázleválasztó berendezés üzemen kívül helyezése és egy új 10 m3-es
szigetelt kivitelű gázleválasztó, valamint kogenerációs gázmotoros komplex rendszer telepítése és hálózatra
kötése a kivitelezési feladat.
(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: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 116500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: POWER SZERVIZ Tervező, Kivitelező, Beruházó és Energetikai Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar u. 7.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 305561090
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37303505
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Szerződés határideje:
1. szerződésmódosításban: Az alapszerződés 4. pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„4. A kivitelezés időtartama és végső határideje legkésőbb 2018. szeptember 30.”
2. szerződésmódosításban: Az alapszerződés 4. pontjának helyébe a következő szöveg lép:
„4. A kivitelezés időtartama és végső határideje legkésőbb 2019. március 31.”
Számlázási információk:
Az alapszerződés 10) pontját a Felek a következők szerint módosítják
„A számlákat a Vállalkozó a következők szerint nyújtja be:
- Az előlegszámlát 2018. augusztus 2. napját követő 15 napon belül 29.125.000.- Ft, azaz
huszonkilencmillió-százhuszonötezer forint összegben.
- Az 1. részszámlát 2018. november 30-ig 29.125.000.- Ft, azaz huszonkilencmilliószázhuszonötezer forint összegben.
- A 2. részszámlát 2018. december 15-ig 23.300.000.- Ft, azaz huszonhárommillió-háromszázezer
forint összegben.
- A 3. részszámlát 2019. január 31- ig 23.300.000.- Ft, azaz huszonhárommillió-háromszázezer forint
összegben.
- A végszámlát 2019.március 31-ig 11.650.000.- Ft, azaz tizenegymillió-hatszázötvenezer forint
összegben.”
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás 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: 116500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 116500000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen hirdetmény a Kbt. 37. § (5) bekezdésében meghatározott határidőn túl kerül közzététel céljából
megküldésre, melynek oka az ajánlatkérő érdekkörében felmerült adminisztrációs és informatikai
hiba. A szerződésmódosítással és a hirdetmény közzétételével mindkét fél egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Sajószöged Községi Önkormányzat (2675/2019)
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: Sajószöged Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17070
Postai cím: Ady Endre út 71.
Város: Sajószöged
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3599
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 49540743
E-mail: sajoszoged@gmail.com
Fax: +36 49540744
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.sajoszoged.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sajószöged, Ady E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Sajószöged, Ady E. u. 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sajószöged, Ady E. u. 37. - hrsz: 369
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vb. gerenda zsaluzása 49,07 m2
Vb. koszorú zsaluzása 45,85 m2
Vb. lemez zsaluzása 11,00 m2
Állványozás 500 m2
Terület előkészítés, humusz leszedése 42,30 m3
Közmű feltárás 6,00 m3
Munkaárok földkiemelése 115,80 m3
Letaposott föld feltörése 22,50 m2
Humusz terítés 200 m2
Talajjavító réteg készítése 78,50 m3
Tömörítés 78,50 m3

Építési hulladék elszállítása 72,00 m3
Beton alapok bontása 17,54 m3
Alapozási munkák 111,02 m3
Beton falak bontás 2,43 m3
Beton lépcső bontása 7,59 m3
Beton járdák, aljzatok bontása 10 cm alatt 210 m2
Beton járdák, aljzatok bontása 10 cm felett 22,50 m3
Betonacél szerelés 2,505 t
Betonacél háló elhelyezése 3,51 t
Idomacél gerendák elhelyezése 2,27 t
Vasbeton fal készítése 3,43 m3
Vasbeton gerenda készítése 5,66 m3
Vasbeton koszorú készítése 6,35 m3
Vasbeton lemez készítése 2,58 m3
Beton rámpa készítése 44,56 m3
Beton lépcső készítése 18,60 m3
Beton aljzatok készítése 129,96 m3
Előregyártott vb. áthidalók elhelyezése 95 db
Előregyártott vb. gerendák elhelyezés 83 db
Előregyártott beton bélés elemek elhelyezése 207 m2
Válaszfal bontás 117,48 m2
Nyílásbontás tartófalban 72,10 m3
Tartószerkezeti falazat építése téglából 192,40 m2
Tartószerkezeti falazat építése beton zsalukőből 42,55 m2
Válaszfal építése 230,45 m2
Nyílás befalazás 2,10 m3
Tetőszerkezet készítése 228,00 m2
Tető fólia elhelyezése 370 m2
Belső oldali páratechnikai rendszer elhelyezése 208 m2
Tetőlécezés készítése 370 m2
Ellenlécezés 450 m
Ereszdeszkázás nútolt deszkával 67,80 m2
Faszerkezet gombamentesítése 1200 m2
Faszerkezet lángmentesítése 1200 m2
Belső vakolási munkák 1513,60 m2
Homlokzat vakolási munkák 213,00 m2
Homlokzati nemes vakolat készítés 442,00 m2
Lábazati vakolat készítése 72,00 m2
Kültéri vakoló profilok elhelyezése 255,32 fm
Vakolat javítás 546,00 m2
Vékonyvakolatok készítése 253,38 fm
Hőszigetelt kémény építése 11,00 m
Gipszkarton álmennyezet készítéssel 149,20 m2
Tetőfedés cseréppel 370 m2
Lapburkolatok bontása 325,31 m2
PVC padló bontása 61,34 m2
Padlóburkolat felület előkészítése 795,81 m2
Csempe burkolat készítése 367,07 m2
Homlokzati kő burkolat készítése 102,40 m2
Padló burkolat készítése 290,65 m2
Laminált padló készítése 117,82 m2
Függőeresz csatorna szerelése 68,00 m
Lefolyócső szerelése 24,00 m
Ereszszegély szerelése 56 fm
Ablak párkány szerelése 112 fm
Nyílászárók bontása 79,54 m2
Fa beltéri ajtók elhelyezése 34 db
Homlokzati nyílászárók elhelyezése 55,00 db
Acél korlát elhelyezése 12,50 m
Lépcsőkorlát elhelyezése 14,00 m

Belső festési munkák 2157,00 m2
Belső fafelületek glettelés 860,03 m2
Kültéri fa felületek kezelése 176,00 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 208,00 m2
Padló, födém hőszigetelés 898,36 m2
Homlokzati fal hőszigetelés 567,40 m2
Lábazati hőszigetelés 93,69 m2
Vezetékek, kábelek bontása 1920 fm
Elosztó szekrény bontása 1 db
Automaták bontása 55 db
Lámpák leszerelése 35 db
Szerelvények ( kapcsolók, dugaljak) leszerelése 12 db
Műanyag védőcső elhelyezése elektromos kábelek részére 1835 fm
Elágazó dobotok elhelyezése 142 db
Szigetelt vezetékek elhelyezése 3850 fm
Világítási és kommunikációs szerelvények elhelyezése 258 db
Tokozott eloszt berendezés elhelyezése 1 db
Mérő hely kialakítás új mérőszekrénnyel 1 db
Lámpatestek elhelyezése 155 db
Villámhárító rendszer komplett 1 db
Elosztó szekrény kompletten 4 db
Kapu csengő 1 komplett
Kommunikációs akadálymentesítés 1 komplett
Riasztó rendszer 1 komplett
RACK szekrény 1 db
Akadálymentes wc jelző berendezés 1 db
Intelligens tűzvédelmi rendszer kiépítése 1 komplett
Napelemek elhelyezése 8,2 KWp
Hideg-meleg víz nyomócső szerelése 363 m
Acéllemez lap radiátorok termosztatikus érzékelő fejjel 14 db
Előregyártott osztó-gyűjtő 3 db
Tágulási tartály 4 db
Abszorbciós légleválasztó 1 db
Iszapleválasztó 1 db
Keringető szivattyú 4 db
Lemezes hőcserélő készülék 1 db
Kondenzációs gáz kazán 2 db
Puffer tároló 1 db
Akadálymentes wc kompletten ( csap, wc ülőke, kapaszkodók) 1 db
Szennyvíz vezeték hálózat kiépítése PVC csővel 154 fm
Központi fűtési vezeték kiépítése 32,00 fm
Kerámia szaniterek elhelyezése ( mosdó, wc, pissoire, kézmosó) 21 db
Kétmedencés mosogató elhelyezése 4 db
Elektromos forróvíz tároló 80 l-es 2 db
Elszívó ventillátorok 2 db
Spirál korcolt lemezcső elszívó vezeték 27 m
Humusz leszedés 77,50 m3
Tükör készítése 310 m2
Simító hengerelés 310 m2
Zúzottkő ágyazat készítése 124 m3
Útszegélyek kialakítása 285 m
Simító hengerelés 310 m2
Útburkolati jelek készítése 1 db
Közúti jelző táblák elhelyezése 1 db
(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: 153
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00080
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
9156 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (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: Peracto Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 1.
Város: Tiszapalkonya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3587
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: 111971908
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45214100-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sajószöged, Ady E. u. 37. - hrsz: 369
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vb. gerenda zsaluzása 49,07 m2
Vb. koszorú zsaluzása 45,85 m2
Vb. lemez zsaluzása 11,00 m2
Állványozás 500 m2
Terület előkészítés, humusz leszedése 42,30 m3
Közmű feltárás 6,00 m3
Munkaárok földkiemelése 115,80 m3
Letaposott föld feltörése 22,50 m2
Humusz terítés 200 m2

Talajjavító réteg készítése 78,50 m3
Tömörítés 78,50 m3
Építési hulladék elszállítása 72,00 m3
Beton alapok bontása 17,54 m3
Alapozási munkák 111,02 m3
Beton falak bontás 2,43 m3
Beton lépcső bontása 7,59 m3
Beton járdák, aljzatok bontása 10 cm alatt 210 m2
Beton járdák, aljzatok bontása 10 cm felett 22,50 m3
Betonacél szerelés 2,505 t
Betonacél háló elhelyezése 3,51 t
Idomacél gerendák elhelyezése 2,27 t
Vasbeton fal készítése 3,43 m3
Vasbeton gerenda készítése 5,66 m3
Vasbeton koszorú készítése 6,35 m3
Vasbeton lemez készítése 2,58 m3
Beton rámpa készítése 44,56 m3
Beton lépcső készítése 18,60 m3
Beton aljzatok készítése 129,96 m3
Előregyártott vb. áthidalók elhelyezése 95 db
Előregyártott vb. gerendák elhelyezés 83 db
Előregyártott beton bélés elemek elhelyezése 207 m2
Válaszfal bontás 117,48 m2
Nyílásbontás tartófalban 72,10 m3
Tartószerkezeti falazat építése téglából 192,40 m2
Tartószerkezeti falazat építése beton zsalukőből 42,55 m2
Válaszfal építése 230,45 m2
Nyílás befalazás 2,10 m3
Tetőszerkezet készítése 228,00 m2
Tető fólia elhelyezése 370 m2
Belső oldali páratechnikai rendszer elhelyezése 208 m2
Tetőlécezés készítése 370 m2
Ellenlécezés 450 m
Ereszdeszkázás nútolt deszkával 67,80 m2
Faszerkezet gombamentesítése 1200 m2
Faszerkezet lángmentesítése 1200 m2
Belső vakolási munkák 1513,60 m2
Homlokzat vakolási munkák 213,00 m2
Homlokzati nemes vakolat készítés 442,00 m2
Lábazati vakolat készítése 72,00 m2
Kültéri vakoló profilok elhelyezése 255,32 fm
Vakolat javítás 546,00 m2
Vékonyvakolatok készítése 253,38 fm
Hőszigetelt kémény építése 11,00 m
Gipszkarton álmennyezet készítéssel 149,20 m2
Tetőfedés cseréppel 370 m2
Lapburkolatok bontása 325,31 m2
PVC padló bontása 61,34 m2
Padlóburkolat felület előkészítése 795,81 m2
Csempe burkolat készítése 367,07 m2
Homlokzati kő burkolat készítése 102,40 m2
Padló burkolat készítése 290,65 m2
Laminált padló készítése 117,82 m2
Függőeresz csatorna szerelése 68,00 m
Lefolyócső szerelése 24,00 m
Ereszszegély szerelése 56 fm
Ablak párkány szerelése 112 fm
Nyílászárók bontása 79,54 m2
Fa beltéri ajtók elhelyezése 34 db
Homlokzati nyílászárók elhelyezése 55,00 db

Acél korlát elhelyezése 12,50 m
Lépcsőkorlát elhelyezése 14,00 m
Belső festési munkák 2157,00 m2
Belső fafelületek glettelés 860,03 m2
Kültéri fa felületek kezelése 176,00 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés 208,00 m2
Padló, födém hőszigetelés 898,36 m2
Homlokzati fal hőszigetelés 567,40 m2
Lábazati hőszigetelés 93,69 m2
Vezetékek, kábelek bontása 1920 fm
Elosztó szekrény bontása 1 db
Automaták bontása 55 db
Lámpák leszerelése 35 db
Szerelvények ( kapcsolók, dugaljak) leszerelése 12 db
Műanyag védőcső elhelyezése elektromos kábelek részére 1835 fm
Elágazó dobotok elhelyezése 142 db
Szigetelt vezetékek elhelyezése 3850 fm
Világítási és kommunikációs szerelvények elhelyezése 258 db
Tokozott eloszt berendezés elhelyezése 1 db
Mérő hely kialakítás új mérőszekrénnyel 1 db
Lámpatestek elhelyezése 155 db
Villámhárító rendszer komplett 1 db
Elosztó szekrény kompletten 4 db
Kapu csengő 1 komplett
Kommunikációs akadálymentesítés 1 komplett
Riasztó rendszer 1 komplett
RACK szekrény 1 db
Akadálymentes wc jelző berendezés 1 db
Intelligens tűzvédelmi rendszer kiépítése 1 komplett
Napelemek elhelyezése 8,2 KWp
Hideg-meleg víz nyomócső szerelése 363 m
Acéllemez lap radiátorok termosztatikus érzékelő fejjel 14 db
Előregyártott osztó-gyűjtő 3 db
Tágulási tartály 4 db
Abszorbciós légleválasztó 1 db
Iszapleválasztó 1 db
Keringető szivattyú 4 db
Lemezes hőcserélő készülék 1 db
Kondenzációs gáz kazán 2 db
Puffer tároló 1 db
Akadálymentes wc kompletten ( csap, wc ülőke, kapaszkodók) 1 db
Szennyvíz vezeték hálózat kiépítése PVC csővel 154 fm
Központi fűtési vezeték kiépítése 32,00 fm
Kerámia szaniterek elhelyezése ( mosdó, wc, pissoire, kézmosó) 21 db
Kétmedencés mosogató elhelyezése 4 db
Elektromos forróvíz tároló 80 l-es 2 db
Elszívó ventillátorok 2 db
Spirál korcolt lemezcső elszívó vezeték 27 m
Humusz leszedés 77,50 m3
Tükör készítése 310 m2
Simító hengerelés 310 m2
Zúzottkő ágyazat készítése 124 m3
Útszegélyek kialakítása 285 m
Simító hengerelés 310 m2
Útburkolati jelek készítése 1 db
Közúti jelző táblák elhelyezése 1 db
(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: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 118499408
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Peracto Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Árpád u. 1.
Város: Tiszapalkonya
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3587
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: 2018/10/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Módosult a szerződés 4., 7.2, 9.6. pontja.
Módosítás jellege: kivitelezési díj módosulása, határidő módosulása, finanszírozás módosíulása
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:
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: 111971908 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 118499408 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) A módosítás okai pontok irrelevánsak, mivel a szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2)
bekezdésére tekintettel került sor.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Sárvár Város Önkormányzata (2851/2019)
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: Sárvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16073
Postai cím: Várkerület utca 2.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36-95-523-143
E-mail: papp.zsuzsa@sarvar.hu
Fax: +36-95-320-230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarvarvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sarvarvaros.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Sárvár Város közigazgatási területén a fűnyírási és kaszálási feladatok ellátása 3 évre szóló szerződés
alapján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Sárvár város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fűnyírást a kitavaszodástól függően, de legkésőbb a Megrendelő megrendelését követő 24 órán belül
kell megkezdeni. Az utolsó fűnyírást október végén/november elején kell elvégezni. A fű magassága nem
haladhatja meg a 8-10 cm-t. Az „A” kategóriába sorolt területeken évente maximum 12 alkalommal kell füvet
nyírni. A „B” kategóriába sorolt területeken évente maximum 8 alkalommal kell füvet nyírni. A lenyírt füvet
a zöldterületről a nyírás napján el kell szállítani. Az úttestre, járdára, árkokba hullott nyesedéket a nyírás
napján össze kell söpörni és el kell szállítani.
A fűnyírás során a zöldterületen telepített fákat sérülés nem érheti. A fűnyírásból származó sérülések
következtében elpusztult fák pótlásának költségét a vállalkozó köteles megtéríteni.
Nyírandó terület nagysága 2018-ban:
"A" kategória: 77432 m2

"B" kategória: 264860 m2
1.4. A kaszálást évi 2, illetve 4 alkalommal kell elvégezni. Az első kaszálást legkésőbb május második
hetében kell elkezdeni. A többi kaszálás időpontját a fű növekedésének függvényében a műszaki naplóban
rögzített ütemezés szerint kell elvégezni.
Kaszálandó területek nagysága 2018-ban:
Évi 2-szer kaszálandó: 2001 m2
Évi 4-szer kaszálandó: 26915 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 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:
5051 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vasi Pázsit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre utca 13.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
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: 62708575
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):

77300000-3
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

77310000-6

Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:
77313000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Sárvár város közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fűnyírást a kitavaszodástól függően, de legkésőbb a Megrendelő megrendelését követő 24 órán belül
kell megkezdeni. Az utolsó fűnyírást október végén/november elején kell elvégezni. A fű magassága nem
haladhatja meg a 8-10 cm-t. Az „A” kategóriába sorolt területeken évente maximum 12 alkalommal kell füvet
nyírni. A „B” kategóriába sorolt területeken évente maximum 8 alkalommal kell füvet nyírni. A lenyírt füvet
a zöldterületről a nyírás napján el kell szállítani. Az úttestre, járdára, árkokba hullott nyesedéket a nyírás
napján össze kell söpörni és el kell szállítani.
A fűnyírás során a zöldterületen telepített fákat sérülés nem érheti. A fűnyírásból származó sérülések
következtében elpusztult fák pótlásának költségét a vállalkozó köteles megtéríteni.
Nyírandó terület nagysága 2018-ban:
"A" kategória: 77432 m2
"B" kategória: 264860 m2
1.4. A kaszálást évi 2, illetve 4 alkalommal kell elvégezni. Az első kaszálást legkésőbb május második
hetében kell elkezdeni. A többi kaszálás időpontját a fű növekedésének függvényében a műszaki naplóban
rögzített ütemezés szerint kell elvégezni.
Kaszálandó területek nagysága 2018-ban:
Évi 2-szer kaszálandó: 2001 m2
Évi 4-szer kaszálandó: 26915 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 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: 66329100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vasi Pázsit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre utca 13.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
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: 2019/01/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
4., Vállalkozási díj, fizetési feltételek:
4.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összege a szerződés teljesítésének
megkezdésétől számított 3 éves időszakra összesen:
nettó 66.329.100,- Ft
azaz nettó hatvanhatmillió-háromszázhuszonkilencezer-száz forint,
amelyből
a „Fűnyírás „A” kategóriában” nettó 19.144.907,- Ft (azaz nettó tizenkilencmilliószáznegyvennégyezer-kilencszázhét forint),

a „Fűnyírás „B” kategóriában” nettó 44.130.515,- Ft (azaz nettó negyvennégymillió-százharmincezerötszáztizenöt forint),
az „Évi kétszeri kaszálás” nettó 99.942,- Ft (azaz nettó kilencvenkilencezerkilencszáznegyvenkétezer forint),
az „Évi négyszeri kaszálás” nettó 2.953.736,- Ft (azaz nettó kétmillió-kilencszázötvenháromezerhétszázharminchat forint).
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: 1.2. Sárvár város Önkormányzata az „Agglomerációs
településrészeket a városközponthoz kapcsoló kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése
Sárváron” című TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007 projekt keretében megépítette a Sárvár, Ipartelep
utca-Sárvár-Rábasömjén közötti és a Sárvár, Katalin utca-Szombathelyi utca-Sársziget utcaIkervári utca-Ungvár utca kerékpárutat, melynek kapcsán a vállalkozási szerződés alapján
nyújtott szolgáltatás - a hivatkozott projekt során kiépült kerékpáros létesítmények fenntartásával
kapcsolatos kötelezettségek Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel történt egyeztetése alapján - kiegészül
olyan elemekkel, amelyek eddig nem szerepeltek a vállalkozási szerződésben.
1.3. Sárvár Város Önkormányzata a közigazgatási területén területrendezéseket hajtott végre,
melynek kapcsán a vállalkozási szerződés alapján nyújtott szolgáltatás kiegészül olyan elemekkel,
amelyek eddig nem szerepeltek a vállalkozási szerződésben.
1.4. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi
megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm. rendeletben foglalt béremelés mértéke (jelen
beszerzésen belüli arányt figyelembe véve), amely összességében évi 4%-os korrekciót indokol és
eredményez a vállalkozási szerződés szerinti tényleges ellenszolgáltatás összegéhez képest.
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: 62708575 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 66329100 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/15 (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

Szamosangyalos Község Önkormányzata (2618/2019)
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: Szamosangyalos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22024316
Postai cím: Rákóczi Utca 44/A
Város: Szamosangyalos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4767
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Adorján György
Telefon: +36 44520001
E-mail: szamosangyalos@freemail.hu
Fax: +36 44520001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szamosangyalos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útburkolat felújítása Szamosangyalos településen
Hivatkozási szám: EKR000484202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Útburkolat felújítása Szamosangyalos településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4767 Szamosangyalos külterület
Helyrajzi szám: 016/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szamosangyalos Község Önkormányzata (4767 Szamosangyalos, Rákóczi u. 44/A) környezetében
lévő,a016/2 hrsz.-ú mezőgazdasági területek megközelítését biztosító meglévő aszfaltburkolatú út felújítása
az alábbiak szerint:
- fakitermelés 20 db
- bozót és cserje irtás 96,6 m2
- füvesítés 942,28 x10 m2
- termőréteg leszedés 942,28 m3
- talajjavító réteg készítése 546,84 m3
- Tükörkészítés tömörítés nélkül 2734,18 m2
- padka rendezés 3068,36 m2

- tereprendezés 900,3 m3
- simító hengerelés 5802,54 m2
- meglévő csatorna bővítése 866,51 m3
- Töltésalapozás geotextíliával 27,34 x100 m2
- Talajstabilizálás, talajerősítés georáccsal 2734 m2
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása 470,13 m3
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 544,97 m3
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,
- hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 150,24 m3
- Szórt alap készítése 683,55 m3
Közúti jelző- és útbaigazító táblák kihelyezése 4 db
(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: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
16585 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útburkolat felújítása Szamosangyalos településen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/27 (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: Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28646723
Postai cím: Borbíró Tér 2 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: roadmernokirodakft@gmail.com
Telefon: +36 306048630
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 74475526
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:

45000000-7

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4767 Szamosangyalos külterület
Helyrajzi szám: 016/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szamosangyalos Község Önkormányzata (4767 Szamosangyalos, Rákóczi u. 44/A) környezetében
lévő,a016/2 hrsz.-ú mezőgazdasági területek megközelítését biztosító meglévő aszfaltburkolatú út felújítása
az alábbiak szerint:
- fakitermelés 20 db
- bozót és cserje irtás 96,6 m2
- füvesítés 942,28 x10 m2
- termőréteg leszedés 942,28 m3
- talajjavító réteg készítése 546,84 m3
- Tükörkészítés tömörítés nélkül 2734,18 m2
- padka rendezés 3068,36 m2
- tereprendezés 900,3 m3
- simító hengerelés 5802,54 m2
- meglévő csatorna bővítése 866,51 m3
- Töltésalapozás geotextíliával 27,34 x100 m2
- Talajstabilizálás, talajerősítés georáccsal 2734 m2
- Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása 470,13 m3
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 544,97 m3
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,
- hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 150,24 m3
- Szórt alap készítése 683,55 m3
Közúti jelző- és útbaigazító táblák kihelyezése 4 db
(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: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 74475526
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Road Mérnökiroda Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28646723
Postai cím: Borbíró Tér 2 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: roadmernokirodakft@gmail.com
Telefon: +36 306048630
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Felek az 1. részszámla benyújtásának százalékos határait módosították az alábbiak szerint:

eredeti szöveg:
- az első részszámla az építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően nyújtható be,amelyből a
kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
módosított szöveg:
- az első részszámla az építési munkálatok 15%-ának teljesítését követően nyújtható be,amelyből a
kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
Ezzel egyidejűleg módosult a szerződés 4.4. pont első mondata az alábbiak szerint:
eredeti szöveg:
Vállalkozó vállalja, hogy az első részszámlához kapcsolódó kivitelezési feladatokat – azaz az
építési munkák 25 %-át - legkésőbb 2019.02.06. napjáig elvégzi és a hozzá kapcsolódó számlát
Megrendelő részére benyújtja.
módosított szöveg: Vállalkozó vállalja, hogy az első részszámlához kapcsolódó kivitelezési
feladatokat – azaz az építési munkák 15 %-át - legkésőbb 2019.02.06. napjáig elvégzi és a hozzá
kapcsolódó számlát Megrendelő részére benyújtja.
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 jelen szerződés pénzügyi forrását képező támogatói okirat előírta
Megrendelő részére, hogy a támogatói okirat hatálybalépését
követő egy éven belül a kivitelezési munkák meghatározott részével el kell számolni. Vállalkozó az
alapszerződésben foglaltak szerint
az építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően nyújthatja be az 1.részszámlát, amelyet
legkésőbb 2019.02.06. napjáig kell
megtennie. A közbeszerzés tárgyát képező útépítési feladatoknak nem kedvez a télies időjárás, így
Megrendelő – összhangban a
támogatói okiratban foglalt kötelezettségekkel – az 1.részszámla benyújtását 15 %-os teljesítés
elérésére módosította, amely megfelel
a támogató okiratban foglalt előírásoknak. Ezáltal Vállalkozó nem kényszerül olyan munkarészek
elvégzésére a megszabott határidő
miatt, amelyek veszélyeztetik a biztonságos közlekedést az adott útszakaszon, továbbá amelyek a
későbbiekben garanciális javításokat
igényelhetnek azáltal, hogy a nem megfelelő időjárás miatt került sor a kivitelezésükre
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 74475526 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 74475526 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a szerződésmódosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Tiszaszőlős Község Önkormányzata (885/2019)
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: Tiszaszőlős Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16563
Postai cím: Fő út 21
Város: Tiszaszőlős
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5244
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes András polgármester
Telefon: 0659511408
E-mail: postmaster@phszolos.t-online.hu
Fax: 0659511408
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszaszolos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tiszaszolos.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 - Aranyosi kikötő fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 - Aranyosi kikötő fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5244 Tiszaszőlős, Hrsz: 031.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tiszaszőlős település Terület és településfejlesztési Operatív Programokból történő fejlesztése tizenegy
ajánlati rész alapján:
Ajánlati rész sorszáma Támogatói azonosító Elnevezése
1. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Aranyosi kikötő fejlesztése
2. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Kétfogatú tájház felújítása
3. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Járda kialakítása
4. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Tiszaszőlősi víztorony felújítása
5. TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00006 Helyi piac építése
6. TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00006 Hűtőház kialakítása
7. TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00003 Biomassza fűtőmű telepítése
8. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00015 Energetika - Községháza

9. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00015 Energetika - Általános iskola
10. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00015 Energetika - Ifjúsági ház
11. TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00007 Cseperedő Óvoda bővítése
(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: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14555 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. ajánlati rész: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 - Aranyosi
kikötő fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 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 Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59 065 410
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5244 Tiszaszőlős, Hrsz: 031.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék

Tiszaszőlős település Terület és településfejlesztési Operatív Programokból történő fejlesztése tizenegy
ajánlati rész alapján:
Ajánlati rész sorszáma Támogatói azonosító Elnevezése
1. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Aranyosi kikötő fejlesztése
2. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Kétfogatú tájház felújítása
3. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Járda kialakítása
4. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 Tiszaszőlősi víztorony felújítása
5. TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00006 Helyi piac építése
6. TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00006 Hűtőház kialakítása
7. TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00003 Biomassza fűtőmű telepítése
8. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00015 Energetika - Községháza
9. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00015 Energetika - Általános iskola
10. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00015 Energetika - Ifjúsági ház
11. TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00007 Cseperedő Óvoda bővítése
(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: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59 065 410
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) 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 Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. Előzmények
___________________________________________________________________________
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
„Kbt.) 115. § alapján TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00018 azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint,
a Tiszaszőlős település Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokból történő fejlesztései
elnevezésű közbeszerzési eljárást folytatott le. A projekt megvalósítására a felek 2018. 08. 10.
napján egymással szerződéses jogviszonyt alakítottak ki, mely vonatkozásában előre nem látható
okok miatt szükséges a projekt megvalósítási határidejének korrekciója.
A megkötött vállalkozási szerződés 6. pontja az alábbiakat rögzíti:
"Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott valamely határidőt a Vállalkozónak (vagy a
vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény,
munkavégzésre alkalmatlan építési terület kialakulása, rendkívüli időjárási körülmények
befolyásolása vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt
akadályoztatás miatt nem lehet betartani, akkor az adott határidő - és ennek megfelelően az azt
követő határidők is - az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak, ha és amennyiben a

Felek erről külön írásban megállapodnak, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek maradéktalan betartása
mellett."
Felek a fentiekre tekintettel kívánják módosítani megállapodásukat, mely során az akadályoztatás
(előre nem látható műszaki körülmények befolyása) valamint az ebből eredő technológiai késedelem
okán eredő határidő módosulását jelenti. Vállalkozó az akadályoztatás körülményeit megvizsgálta,
melyre vonatkozóan a műszaki ellenőr jóváhagyása és a szerződésmódosítási javaslat rögzítése
megtörtént.
2. Módosított szerződésrészek
___________________________________________________________________________
2.1. Eredeti szerződésben szereplő szöveg:
6. A teljesítés határideje:
A munkaterület átadásának napjától számítottan: 2018. év 12. hó 31. nap.
2.2. Módosult szövegrész:
6. A teljesítés határideje: A munkaterület átadásának napjától számítottan:
2019. év 04. hó 30. nap.
A szerződés pénzügyi és műszaki ütemezésének módosítása ezen szerződésmódosítás alapján
külön iratok szerint történik (mérföldkő módosítás bejelentése).
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: Előre nem látható műszaki körülmények befolyása.
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: 59 065 410 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59 065 410 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Vas Megyei Kormányhivatal (2517/2019)
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: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK15403
Postai cím: Berzsenyi tér 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Orbán-Németh Eszter
Telefon: +36 94517194
E-mail: orban-nemeth.eszter@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Portaszolgálat ellátása a Vas Megyei Kormányhivatal részére 2017.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
98342000-2
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:
„Portaszolgálat ellátása a Vas Megyei Kormányhivatal részére 2017.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

98000000-3

További tárgyak:
98342000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megye: Szombathely, Tanakajd, Vasvár, Celldömölk,
Körmend.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Portaszolgálatok nyújtása a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki tartalom és
követelményrendszer alapján, összesen hetente 785,25 óra mennyiségben a Kormányhivatal használatában
lévő ingatlanok vonatkozásában, jelenlegi igény az alábbi helyszíneken:
1. Vas Megyei Kormányhivatal
9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
portaszolgálat hetente 168 órában-, 1 fő
2. Vas Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
9700 Szombathely Kőszegi u 36-40.

portaszolgálat hetente 42 órában,- 1 fő
3. Vas Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
9700 Szombathely Szily J. u. 30.
portaszolgálat hetente 55 órában, - 1 fő
4. Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-, és Talajvédelmi Főosztály
9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 10.
portaszolgálat hetente 56,25 órában, - 1 fő
5. Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
portaszolgálat hetente 50 órában,- 1 fő
6. Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty. u.9.
portaszolgálat hetente 45,5 órában,- 1 fő
7. Vas Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szociális és Gyámügyi Osztály
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 54.
portaszolgálat hetente 37 órában, - 1fő
8. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Kormányablak Osztály
9700 Szombathely, Bejczi u. 1.-3.
portaszolgálat hetente 54 órában,- 1 fő
9. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Kormányablak Osztály
9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 1.
portaszolgálat hetente 54 órában,- 1 fő
10. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Kormányablak Osztály
9700 Szombathely, Vasút utca 14.
portaszolgálat hetente 54 órában,- 1 fő
11. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45.
portaszolgálat hetente 44,5 órában, - 1fő
12. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály és Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási
Hivatal Járási Földmérési és Földügyi Osztály
9700 Szombathely, Welther Károly utca 3. és Széll Kálmán utca 31.
portaszolgálat hetente 40 órában,- 1 fő
13. Vasvár Járási Hivatal
9800 Vasvár, Árpád tér 1.
portaszolgálat hetente 47 órában,- 1 fő
14. Körmendi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
9900 Körmend, Szabadság tér 5.
portaszolgálat hetente 38 órában,- 1 fő
(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: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/02 (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:
7547 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés

V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/02 (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: MSS. Vagyonvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi út 43.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: info@metropolissecurity.hu
Telefon: +36 94312497
Internetcím(ek): (URL) www.metropolissecurity.hu
Fax: +36 94509789
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56733059
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):

98342000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
98342000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megye: Szombathely, Tanakajd, Vasvár, Celldömölk,
Körmend.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a portaszolgálat szolgáltatást heti mennyiségi eltérés + 40 munkaórában rendeli meg. Ennek
keretében a nyertes ajánlattevő köteles az alapszolgáltatásban megadott portaszolgálat feladatok ellátásán
felül - eseti vagy állandó jelleggel, külön térítés ellenében portaszolgálat szolgáltatás biztosítására
az ajánlatkérő részére, az alapszolgáltatásban megjelölt 14 intézmény bármelyikében, az opcióban
megjelölt 1 intézményben (amennyiben Ajánlatkérő az opciót igénybe veszi) vagy az esetleges intézményi
átszervezésekre tekintettel, az ajánlatkérő által meghatározott egyéb objektumokban.
(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: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/02 (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: 56 733 059
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MSS. Vagyonvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi út 43.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222

Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail: info@metropolissecurity.hu
Telefon: +36 94312497
Internetcím(ek): (URL) www.metropolissecurity.hu
Fax: +36 94509789
A nyertes ajánlattevő Kkv
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Vas Megyei Kormányhivatal 2017 novemberében a következő
eljárást megindító felhívással indított portaszolgálat szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást:
Ajánlatkérő a portaszolgálat szolgáltatást heti 785,25 óra munkaórában, továbbá mennyiségi eltérés
+ 40 munkaórában rendeli meg. Opció keretén belül + 47 óra/hét 2018. március 9-től Ajánlatkérő
egyoldalú jognyilatkozata alapján a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Ennek keretében a nyertes ajánlattevő köteles az alapszolgáltatásban megadott portaszolgálat
feladatok ellátásán felül - eseti vagy állandó jelleggel, külön térítés ellenében portaszolgálat
szolgáltatás biztosítására az ajánlatkérő részére, az alapszolgáltatásban megjelölt 15 intézmény
bármelyikében vagy az esetleges intézményi átszervezésekre tekintettel, az ajánlatkérő által
meghatározott egyéb objektumokban.
2017. november 28-án Ajánlattevő ajánlatott tett 1255 Ft/fő/óra+ Áfa összegben.
2018. május 2-án a szerződés megkötésre került határozott időre, 12 hónapra.
2018. december 30-án megjelent Magyar Közlöny 217. számában a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm.
rendelet, mely szerint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló garantált bérminimuma havi bérnél 195 000 Ft.
Ezen összegre az MSS Vagyonvédelmi Kft. benyújtott levele alapján a vállalkozó bérköltsége havi
235 950 Ft, vagyis 1356 Ft/fő/ óra+ ÁFA.
Ezen jogszabályváltozásra tekintettel Mss Vagyonvédelmi Kft. a szolgáltatási díj mértékét 1255 Ft/fő/
óra+Áfa összegről 1356 Ft/fő/óra+Áfa összegre kéri emelni 2018. január 8-i levelében.
Tekintettel a felsorolt indokokra a vállalkozási szerződés módosítása szükséges.
A szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdés miatt minősül jogszerűnek, ugyanis:
a. tárgyi módosítás az eredeti szerződés értékének 10%-át nem éri el,
b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez, hiszen a Felek fő és mellékkötelezettségei is változatlanok maradnak,
c. nem áll fenn a Kbt. 141.§ (3) bek. második mondatában foglalt kizáró ok.
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: 56 733 059 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 59 012 074 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/15 (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, 2985/2019, Fővárosi
Törvényszék 104.K.700.767/2018/7.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
mint elsőfokú bíróság
104.K.700.767/2018/7.
A Fővárosi Törvényszék a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Széli Kálmán tér 5. I.
1.; eljáró ügyvéd: dr. Balogh László Csaba) által képviselt KEMABO Kereskedelmi Marketing és Bonyolító
Kft. (1037 Budapest, Bojtár utca 37.) felperesnek - a Dr. Petró Szilvia kamarai jogtanácsos által képviselt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) alperes ellen,
közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat (hiv. szám.: D.243/2/2018.) bírósági felülvizsgálata
iránt indított perében - zárt tanácsülésen - meghozta a következő
ítéletet
A Fővárosi Törvényszék a felperes keresetét elutasítja.
Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 30 000 (harmincezer) forint
perköltséget.
Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 36 000 (harminchatezer)
forint kereseti illetéket.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
A perben nem álló ajánlatkérő a 2017. december 21. napján feladott ajánlati felhívással a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján, a nemzeti értékhatárt elérő
értékű közbeszerzések szabályai szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az MTA DEPO könyvraktár
kapacitásbővítése, III. ütem kivitelezése 574/2017. projekt tárgyban. Az ajánlattételi határidőre a felperesen
kívül három gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, amely eredményes volt, az eljárás nyertese W. K.
egyéni vállalkozó lett. Két sikertelen (másodízben 2018. júniusi 12-én elutasított) előzetes vitarendezési
kérelmet követően a felperes az eljárást lezáró döntéssel szemben 2018. június 18-án jogorvoslati kérelmet
nyújtott be, melyet az alperes a D.222/6/2018. iktatószámú végzésével a Kbt. 151. § (2) bekezdése alapján
visszautasított annak okán, hogy a felperes - habár az igazgatási szolgáltatási díjat átutalta - a kérelméhez
nem csatolta a
Kbt. 150. § (1) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló igazolást. A végzésben intézkedett a felperes által
átutalt 1 980 019 forint igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről.
A felperes 2018. július 9-én a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján irányadó, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (2) és (3) bekezdésére alapítottan
- pótolva kérelme hiányát - a jogorvoslati kérelmet az eredeti előterjesztésének hatályával ismételten
előterjesztette. A jogorvoslati eljárás lefolytatását és a jogorvoslati kérelem érdemi elbírálását kérte. A
jogorvoslati kérelméhez azt a feltételt fűzte, hogy a kérelem érdemi tárgyalása esetén tudomásul veszi, hogy
az ismételt benyújtás az általa megalapozatlannak és jogszabálysértőnek tartott visszautasító D/226/6/2018,
döntés elleni jogorvoslatról való lemondásnak minősül.
Az alperes a D.243/2/2018. iktatószámú végzésével az ismételten előterjesztett jogorvoslati kérelmet az
Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasította. Indokai szerint a Kbt. 148. § (7) bekezdés da)
pont szerinti vélelem értelmében a jogsértésről való tudomásszerzés legkésőbbi időpontjának a második
ajánlatkérői válasz megküldésének időpontja - 2018. június 21. - tekinthető, mely időponthoz képest a 2018.
július 9-én előterjesztett jogorvoslati kérelem az arra nyitva álló Kbt.
148. § (10) bekezdése szerinti tíz napos határidőn túl került benyújtásra. Nem fogadta el a felperes arra
vonatkozó érvelését, amely szerint a jogorvoslati eljárást a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó
Ákr. 46. § (2) és (3) bekezdéseire figyelemmel törvényes határidőn belül kezdeményezte. Azzal a
kitétellel fogadta el azt, hogy a jogorvoslati eljárásra az Ákr.-t alkalmaznia kell, hogy a Kbt. kógens jellegű
szabályozására tekintettel figyelemmel kellett lennie a Kbt. eltérő rendelkezéseire. Mivel a Kbt. szerinti
határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, így a jogorvoslati eljárásban az Ákr. 46. § (2) és (3) bekezdései
nem alkalmazhatók.
A felperes a végzés hatályon kívül helyezése és az alperesnek a jogorvoslati kérelem érdemi elbírálására
kötelezése iránt előterjesztett keresetében annak megállapítását kérte, hogy a perbeli jogorvoslati eljárásban
a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 46. § (2) és (3) bekezdései alkalmazandóak, illetőleg, hogy a
jogorvoslati eljárásra vonatkozó határidőket megtartotta. Perköltség iránti igénnyel élt. Tényként rögzítette,
hogy a jogorvoslati kérelmét 2018. június 18-án nyújtotta be, az eljárás megindításának akadályát pedig
kizárólag az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásának elmulasztása képezte. Érvelése szerint
a Kbt. 145. § (1) bekezdés alapján az Ákr. 46. § (2) és (3) bekezdés alkalmazhatóságát a Kbt. 148. § (3)-(10)

bekezdései nem zárják ki. A Kbt. ugyanis az Ákr. szerinti visszautasítás jogintézményéről nem rendelkezik,
annak szabályai a Kbt. 145. § (1) bekezdései szerint alkalmazandók.
Kiemelte, hogy az alperes a döntése során maga is az Ákr. 46. §-ának rendelkezéseire hivatkozik, e
rendelkezéseket pedig nem alkalmazhatja szelektíven. A Kbt. nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a
kérelem visszautasítását követően a kérelmező a jogorvoslati kérelmét ismételten előterjessze. Ha erre
jogszerű lehetősége volt, akkor az Ákr. 46. § (2) és (3) bekezdései alapján a jogorvoslati kérelmet az
eredeti benyújtáskor - 2018. június 18. napján - előterjesztettnek kell tekinteni, ennélfogva az alperesnek az
elkésettségre vonatkozó megállapítása jogszabálysértő.
Az alperes a védiratában a kereset elutasítását és a felperes perköltségben való marasztalását kérte.
Érvelése szerint a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban az Ákr. 46. § (2) és (3) bekezdése
nem alkalmazható. Egyrészt azért, mert a Kbt. szigorú, jogvesztő határidőkhöz köti a jogorvoslati kérelem
benyújtását, másrészt mert az ismételt előterjesztésre csak formai hiba esetén van lehetőség, a perbeli
esetben azonban tartalmi hiba miatt került sor a jogorvoslati kérelem visszautasítására.
A kereset nem alapos.
A Fővárosi Törvényszék a közigazgatási jogvitát a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
1.törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (3) bekezdése a) pontja alapján, a Kp. Második része szerinti elsőfokú
közigazgatási peres eljárásban bírálta el. A közigazgatási tevékenység jogszerűségét a Kp.
2.§ (4) bekezdése és 85. § (1) bekezdése szerint a kereseti kérelem korlátai között, és a Kp. 85. § (2)
bekezdése értelmében a megvalósításának időpontjában fennálló tények alapján vizsgálta. A tényállást
a Kp. 78. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendelkezésre álló iratok, valamint a felek előadásának
egybevetése alapján, a bizonyítékokat egyenként és összességükben, a megelőző közigazgatási eljárásban
megállapított tényállással összevetve állapította meg.
A kereseti kérelemhez kötöttség elve a közigazgatási perben is érvényesül, ami azt jelenti, hogy a bíróság
- ide nem értve a hivatalból észlelendő jogszabálysértéseket (Kp. 85. § (3) bekezdés) - a felperes által a
keresetlevélben megjelölt jogszabálysértés körében vizsgálódik: a bírósági felülvizsgálat irányát a kereseti
kérelemhez kapcsolódó, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelem indokai határozzák meg. Ennek
megfelelően a bíróság jelen közigazgatási jogvitában kizárólag a keresettel támadott D.243/2/2018. számú
végzés jogszerűsége kérdésében foglalhatott
állást. A feltételesen előterjesztett jogorvoslati kérelemnek a D/226/6/2018, számú végzést visszautasító
döntést támadó részének vizsgálata a jelen felülvizsgálat kereteit meghaladta.
A Kp. 92. § (1) bekezdése taxatív felsorolását adja azoknak az eseteknek, amikor a bíróság a közigazgatási
cselekmény megsemmisítéséről dönthet; a hivatkozott bekezdés b) pontja szerint az egyedi döntés
megsemmisíthető akkor, ha a megelőző eljárás lényeges szabályainak megszegésével okozott jogsérelem a
perben nem orvosolható.
A jogilag szabályozott közigazgatási hatósági eljárásokban az eljárás rendjét, illetőleg az eljárásban
részt vevő felek jogait és kötelezettségeit az eljárásra irányadó jogszabályok határozzák meg az eljárás
megindításától, egészen annak befejezéséig. A hatósági eljárások tekintetében a jogállamiság elve, és
az abból fakadó jogbiztonság követelménye megkívánja az egyértelműen és világosan meghatározott
eljárásjogi kereteket, amely az ügyfeleket kellő garanciákkal védi a közérdeket védő közigazgatási
hatósággal szemben. A közigazgatási hatósági eljárásokra elsősorban a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályait tartalmazó törvény (2018. január 1. napjától a Ket.-et felváltó Ákr.) rendelkezéseit kell
alkalmazni. Vannak azonban olyan speciális közigazgatási eljárások - és ilyen a Kbt. is -, amelyekre az Ákr.-t
a speciális, az ágazati eljárási szabályokban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
Az ilyen eljárásokra irányadó eljárásjogi keretek meghatározása sokszor jogértelmezést igénylő feladat,
amelyet úgy kell a jogalkalmazónak elvégeznie, hogy ne vezessen a tisztességes eljáráshoz való jog
sérelméhez és a jogorvoslathoz való jog kiüresítéséhez.
A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogvitákat illetően az Európai Unió joga alapján a tagállamok
kötelesek biztosítani, hogy az ajánlatkérők (és ajánlattevők) jogsértéseivel szemben hatékony és gyors
jogorvoslat álljon az érdekeltek rendelkezésére. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati
eljárás lefolytatása a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik, melynek általános szabályait a
Kbt. 145. §-a tartalmazza. A Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására
az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott
végrehajtási rendelet kiegészítő vagy eltérő rendelkezéseinek figyelembevételével. A Döntőbizottság előtti
jogorvoslati eljárás speciális hatósági eljárás, amely során alkalmazni kell az Ákr. szabályait, különösen
akkor, ha a Kbt. és a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet nem rendelkeznek eltérően
bizonyos eljárásjogi kérdésekről.
Mivel a Kbt. nem tartalmaz kifejezett rendelkezést a jogorvoslati kérelem elkésettség okán történő
visszautasításra, az alperesnek a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. alapján kellett
visszautasítania a jogorvoslati kérelmet.

A közigazgatási perben a jogvita tárgyát az képezte, hogy a jogorvoslati kérelem visszautasítását követően
ismételten előterjesztett jogorvoslati kérelem érdemben elbírálható volt-e. E kérdés megválaszolásához
vizsgálni kellett a közbeszerzési törvénynek a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó szabályait. A
Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdései határozzák meg a jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosultak körét,
továbbá azt, hogy milyen módon, mely esemény bekövetkeztétől és milyen határidőben élhetnek e jogukkal.
A Kbt. 148. § (10) bekezdése pedig kifejezetten kimondja, hogy jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva
álló határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy a jogosult egy bizonyos ideig állami kényszert hívhat segítségül
jogának érvényesítéséhez, de ha jogát ez alatt az idő alatt nem érvényesíti, akkor nemcsak az állami
kényszer igénybevételének lehetőségét, hanem az alanyi jogát is elveszti.
Ebből az következik, hogy a jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt.-ben meghatározott jogvesztő határidőn
belül van lehetőség, amely már önmagában kizárja az Ákr. 46. § (2) és (3) bekezdésére alapítottan
közbeszerzési eljárásban a jogorvoslati kérelem ismételt
előterjesztését. Az Ákr. 46. § (2) és (3) bekezdése nem alkalmas jogi eszköz arra, hogy a felperes a
jogorvoslati kérelmének eredeti hatályát fenntartsa és a kérelemnek a visszautasítás jogkövetkezményével
járó hibáját orvosolja.
Az Ákr. 46. § (1) bekezdése a kérelem kötelező visszautasításának eseteit szabályozza, e jogszabályhely a)
pontja nyitott tényállás. Megszámlálhatatlan külön jogszabályi feltétel lehet a visszautasítás megalapozója,
ide tartozik többek között a hatáskör hiánya, az elkésettség az elbírált ügy esete miatti visszautasítás. Az
Ákr. 46. § (2) bekezdése a formakényszer megsértése miatti mérlegelésen alapuló visszautasítás esetét
szabályozza. A közigazgatási jogvitában kérdésként merült fel, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti
jogorvoslati eljárásban van-e törvényes lehetőség a kérelemnek az eredeti előterjesztés hatályával történő
benyújtást eredményező Ákr. 46. § (2) bekezdés szerinti ismételt benyújtására. Mivel a perbeli esetben nem
formai, hanem tartalmi hiba miatt került sor a jogorvoslati kérelem visszautasításra, ez okból sem álltak fenn
az Ákr. 46. § (2) bekezdés alkalmazhatóságának feltételei, így ezért sem lehetett volna a kérelmet az eredeti
benyújtás időpontjában előterjesztettnek tekinteni.
A támadott közigazgatási határozat a keresetben megjelölt körben nem bizonyult jogszabálysértőnek, ezért a
bíróság a felperes keresetét - mint alaptalant - a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
Az alperes költségeinek megfizetésére a felperes a Kp. 35. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 83. § (1) bekezdése alapján köteles.
A bíróság a perköltség összegét a Pp. 82. § (3) bekezdésére figyelemmel, a felszámítás és az ahhoz csatolt
okiratok alapulvételével határozta 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. 39. § (1) bekezdésében és 42. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott mértékű kereseti illeték viselésére a felperes a Pp. 101. § (1) bekezdése alapján
köteles.
Az ítélet elleni fellebbezés kizártsága a Kbt. 172. § (6) bekezdésén alapul.
Budapest, 2019. január 9.
dr. Szőke Mária s.k.
a tanács elnöke
dr. Rák-Fekete Edina s.k.
előadó bíró
dr. Bíró Péter s.k.
bíró

