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HIRDETMÉNYEK
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015
KSH Népességtudományi Kutató Intézet (Kohorsz adatgyűjtés EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 - K. É.
- 4542/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (Tatabánya - K. É. - 3980/2019)
Békés Megyei Központi Kórház (Tájékoztató eljárás eredményéről - K. É. - 3863/2019)
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (Táj. az eljárás eredményéről - Pékáru beszerzése - K.
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal (ET-Vámszakmai szoftverek támogatása és fejlesztése - K. É. - 4382/2019)
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (Villamos energia szállítása - K. É. - 2383/2019)
Semmelweis Egyetem (Táj. az elj. eredm- Konf. lézerpásztázó mikroszkóp - K. É. - 4127/2019)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú kiemelt
projekt keretében alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény, gyermekes családok számára -2.
konzultáció - K. É. - 4147/2019)
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Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Szabályozó és elzáró szerelvények
beszerzése-2019 - K. É. - 3701/2019)
Ajánlati/részvételi felhívás/2015
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (EED KIOP 132 kV-os hálózat létesítése - K. É. - 3871/2019)
Jászberény Városi Önkormányzat (Malom Konferencia és Rendezvényközpont kivitelezés - K. É. 4679/2019)
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Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bcs. Fövenyes u. 1, Bcs. Andrássy út 38. energetik K. É. - 4487/2019)
BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Takarítási
szolgáltatás- tájékoztató az elj. er. - K. É. - 4001/2019)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (Távfelügyeleti rendszer
rekonstrukciója - K. É. - 4413/2019)
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (épület és közterület takarítási szolgáltatás - K. É. 2650/2019)
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (Eredményről szóló tájékoztató (Hétszín tagóvoda) - K. É.
- 2890/2019)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az eljárás
eredményéről_TB-320/18 - K. É. - 3383/2019)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME részére CO2 rázóinkubátor beszerzése - K. É.
- 4535/2019)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Útfenntartás (2.) - K. É. - 4587/2019)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata („Szabó Pál utcai rendelő építése” 3. eljárás - K. É. 4610/2019)
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Délszer Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Kft. (Gyümölcsfeldolgozáshoz kapcsolódó eszközök - K.
É. - 4582/2019)
Dunakeszi Város Önkormányzata (Dunakeszi Piros Óvoda bővítése és rekonstrukciója - K. É. 4594/2019)
Encs Város Önkormányzata (Encs város gazdaságfejlesztése-Táj.hirdetmény - K. É. - 4486/2019)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eljárás eredményéről szóló tájékoztató ELTE-SZoESE - K. É. 4230/2019)
Felgyő Községi Önkormányzat (Tájékoztató a "Energetikai fejlesztés" eljárásról - K. É. - 3666/2019)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (K1949-Tájékoztató az
eljárás eredményéről - K. É. - 4555/2019)
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (EH Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM - K. É. 4376/2019)
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet („"A" ép. teherfelvonó betegfelvonóvá átalakítása” - K.
É. - 4443/2019)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az
eljárás eredményéről. - K. É. - 16604/2018)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az
eljárás eredményéről - K. É. - 16614/2018)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az
eljárás eredményéről - K. É. - 23320/2018)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal („Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés” - K. É. 4490/2019)

Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás (TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00036 kisbusz beszerzés - K. É. 4522/2019)
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (Utazásszervezési szolgáltatás
biztosítása - K. É. - 4592/2019)
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kiváltása - Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 4484/2019)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Jelút rendszer fejlesztése - K. É. - 4032/2019)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Online szabályozási adat-/tudásbázis szolgáltatás - K. É. 4324/2019)
Nemzeti Választási Iroda (őrzés-védelmi szolgáltatás az NVI részére - K. É. - 4459/2019)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NYDDU6 PR - K. É. 3959/2019)
Országgyűlés Hivatala (CCTV rendszer fejlesztéséhez eszközök beszerzése - K. É. - 4379/2019)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 4402/2019)
Pécsi Tudományegyetem (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 4561/2019)
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (Jelenlétházak kialakítása - K. É. - 4547/2019)
Szenna Község Önkormányzata (Külterületi közutak fejlesztése Szenna községben - K. É. - 4640/2019)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Rehab. int. korsz. EFOP 2.2.3 Hajdú - K. É. - 3229/2019)
Tárnok Nagyközség Önkormányzata (Óvoda kivitelezése, 2019. - K. É. - 4639/2019)
Visegrád Város Önkormányzata (A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása - K. É. - 4384/2019)
Zala Megyei Önkormányzat (Mobilapplikációk beszerzése - K. É. - 4608/2019)
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015
Debreceni Tankerületi Központ (Zenede épületének belső felújítása - K. É. - 4439/2019)
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (AF módosítása - NIF Hídrek.
program I/3 ütem - K. É. - 4805/2019)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (ZEG- Göcsej Múzeum- 5. korrigendum - K. É. 4713/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Bátonyterenye Város Önkormányzata ("Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása
Bátonyterenyén című támogatási cél megvalósítása érdekében (1-2. rész)" 1. rész 1.sz. szerződés
módosítása. - K. É. - 3996/2019)
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye (Kivitelezési szerződés alapján a Budai Szerb Ortodox
Egyházmegye Baranya megyei templomainak felújítása. - Tájékoztató a szerz. módosításáról 3. rész K. É. - 4519/2019)
Pápai Tankerületi Központ (Tájékoztató szerződésmódosítás_EFOP – 4.1.3_Pápa - K. É. - 16100/2018)

Szászvár Nagyközség Önkormányzata (Tájékoztatás közbeszerzési szerződés módosításáról - K. É. 3484/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Tájékoztató a szerződés módosításáról - Forrás
SQL/KGR rendszer továbbfejlesztése, tanácsadói/konzultációs, mérnökszakértői (fejlesztő,
programozó, rendszerszervező) oktatói napok biztosítása (2. sz. szerződésmódosítás) - K. É. 4241/2019)

KSH Népességtudományi Kutató Intézet (4542/2019)
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: KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45067020
Postai cím: Buday László Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hortobágyi Anna
Telefon: +36 13456605
E-mail: hortobagyi@demografia.hu
Fax: +36 13451115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.demografia.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.demografia.hu/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/EKR000246172019/
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/EKR000246172019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: demográfiai kutatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kohorsz adatgyűjtés EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-00001
Hivatkozási szám: EKR000246172019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Születési Kohorszvizsgálat adatfelvételének komplex adatgyűjtési feladatainak ellátása az EFOP
1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 Kohorsz adatfelvétel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országos
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Magyar Születési Kohorszvizsgálat adatfelvételének komplex adatgyűjtési feladatainak
ellátására az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Keretösszeg: 237.642.648.- Ft + ÁFA.
Jelen közbeszerzés keretében a Magyar Születési Kohorszvizsgálat négy, több szempontból is
egymásra épülő adatfelvételének komplex adatgyűjtési folyamatát szerezzük be a 2019-2022-es évekre
vonatkozóan: másfél éves adatfelvétel személyes lekérdezéssel – kb. 8000 fő (1.); apa adatfelvétel telefonos
lekérdezéssel – kb. 6500 fő (2.); intézménybe kerüléshez/anyai munkavállaláshoz kapcsolódó adatfelvétel
telefonos lekérdezéssel – kb. 7000 fő (3., opciós tétel). hároméves adatfelvétel személyes lekérdezéssel –
kb. 7200 fő (4.)
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a 3. tételként szerepeltetett, intézménybe kerüléshez/anyai
munkavállaláshoz kapcsolódó adatfelvételt ne rendelje meg a nyertes ajánlattevőtől.
Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltak szerint jogosult meghatározott arányokat meghaladó
teljesítés esetén plusz díjazásra.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott induló címlistát átadja
a nyertes ajánlattevőnek. A címlista folyamatos karbantartása és frissítése az egyes szakaszokban ezt
követően a nyertes ajánlattevő feladata.
Sikeresnek tekinti ajánlatkérő az adatgyűjtést, amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljeskörűen lekérdezett
és kitöltött kérdőíveket – új válaszadó esetén beleegyező nyilatkozattal együtt - rögzíti és adatbázisban
átadja az ajánlatkérő részére. Az ajánlatkérő az így kitöltött és átadott kérdőívek után az adott egységár
alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevő teljesítését. A teljesítés viszonyítási alapját a címlista képezi.
Sikertelenül lekérdezettnek minősül minden olyan címlistán szereplő cím/személy, ahonnan rögzített
válaszadat nem áll rendelkezésre az ajánlatkérő számára. Ennek megfelelően sikertelen lekérdezésnek
számít a címlistához viszonyított minden meghiúsult válaszadás: a válaszmegtagadás, avagy a válaszadó
sikertelen elérése, felkeresése is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az alkalmassági követelményben előírt, M.2.a) pont szerinti szakember
releváns többlet tapasztalata (naptári hónapban, min. 0 hó, max. 36 hó) 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: 237642648 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az EFOP 1.9.4VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt legalább három hónappal meghosszabbításra kerül,

abban az esetben jelen szerződés is változatlan műszaki és pénzügyi feltételek alkalmazásával
meghosszabbítható ajánlatkérő erre vonatkozó közlésével legfeljebb 2022 június 30-ig, a Kbt. 141. §
(4) bek. a) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a 3. tételként szerepeltetett, intézménybe
kerüléshez/anyai munkavállaláshoz kapcsolódó adatfelvételt megrendelni a nyertes ajánlattevőtől.
Amennyiben ezen szolgáltatási elemet ajánlatkérő igénybe kívánja venni, arról a nyertes ajánlattevőt
a teljesítés megkezdése előtt 120 nappal írásban tájékoztatja, egyidejűleg átadja a Műszaki
leírásban előrejelzett adatokat.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú
„EFOP-1.9.4-VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”
elnevezésű kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont szerinti kezdési időpont tervezett dátum.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben
szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során
következett be.
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben
a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának
ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-4. §, 6-7. §-nak és
az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére
vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai

közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8.§, 10.
§, 12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására
a Korm. rendelet 1-4. §, 6-8.§, 10.§, és 12. § - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak. A Korm. rendelet
8. § ib) és 10. § (1) bek. bg) pontjában hivatkozott jogszabály helyett a 2017. évi LIII. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
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: P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c)
pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló
nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről köteles nyilatkozni (adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozattal), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 19: § (3) bekezdése szerint jár el az ott meghatározott esetben.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5–7. §-nak és az
ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó
útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának
kitöltése nem szükséges.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az 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 alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Korm. rendelet 19. § (1)
bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított
3 (három) mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (piac- és/vagy
közvéleménykutatási szolgáltatások) szerint tevékenységből származó árbevétele nem éri el a nettó
120.000.000 Ft összeget.
Ig. folyt.:
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.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4)
bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit, azok
igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2 pontjaiban foglaltak szerint.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a
műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti
referenciáinak igazolását vagy erről szóló nyilatkozatot.
(A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti
igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés
ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél, a
szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve
referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit
teljesítette.
A Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2. A Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
képzettségének ismertetését a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok, és a megkívánt
szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati
példányának csatolásával.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által
a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és
befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlat benyújtásának időpontjában annak a személynek/
szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott
szakember legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát,
melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az
adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek az ajánlatukba csatolni arról, hogy a
megjelölt szakembereket mely pozícióra kívánják bevonni.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának

módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5–7. §-nak és az
ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó
útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. és M.2.
alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Korm. rendelet 21.
§ (3) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3
(három) évben nem rendelkezik összességében legalább 4.000 fő részvételével zajló, eredményes,
személyes lekérdezéssel megvalósult, szerződésszerűen teljesített országos kérdőíves kutatási
adatgyűjtésekre vonatkozó referenciával.
A fenti referencia maximum 10 (tíz) szerződéssel igazolható.
M.2.a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő, felsőfokú
végzettségű, legalább 3 (három) éves kutatásvezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.2.b) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő, legalább középfokú
végzettségű, legalább 1 (egy) éves kutatásszervezői gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ig. folyt.:
Ajánlattevő az M.1. és M.2. alkalmassági követelménynek való megfelelésről az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának
kitöltése nem szükséges.
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm.
rendelet 21§ (3) a) és b) pontjában és a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon kell
igazolni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az 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.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú európai uniós projekt
keretében történik. A támogatás intenzitása: 100 %. A projekt utófinanszírozású.
AK a keretösszeg 20%-ának megfelelő előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére.
Az elszámolás és az ajánlat, valamint a szerződés pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:130. § (1) – (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a számla kézhezvételétől
számított 30 naptári napon belül, átutalással történik.
Nyertes AT a szerződéstervezetben foglaltak szerint jogosult számla kibocsátására (Az ’A’ fix költségelem
elszámolására utólagosan, egy összegben az adatgyűjtés befejeződését követően a záró kifizetésben kerül
sor. „B” és „C” költségelem: négy naptári havonta, tényleges elemszámok alapján).
Szerződést biztosító mellékköt-k:
Alulteljesítési kötbér, a közbeszerzési dok-ban foglaltak szt. Lásd dokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/12 (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: 2019/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében
a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése 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:
A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://ekr.gov.hu/
Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a
közbeszerzési dokumentumok II. – Ajánlat összeállítása – 1. Formai előírások pontjában előírt formai
követelményeknek megfelelően.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4)
bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz
képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok
igazolását, az ajánlati felhívás III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja (ld dok-ban).
Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott
gazdasági szereplők részére.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet,
projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi
lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a
kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási
rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
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.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §, valamint a 81. § (4) és (5) bekezdés
figyelembevételével végzi.
Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésére.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok
között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
FAKSZ: dr. Zsinka-Tóth Beáta (lajstromszám: 00091).
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt nem biztosítja: Részekre bontásuk esetén nem csak a logisztikai
költségek és az adatvédelmi kockázatok növekednének, de nagyban csökkentené a válaszadási

hajlandóságot is, amennyiben az egyes adatgyűjtési hullámokat más vállalkozók (más-más
kérdezőbiztosokkal) bonyolítanák.
AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
Az ajánlatkérő által a jelen felhívás VI.3.) pontjában előírt további információk részletes leírását
a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja
tartalmazza a karakterkorlát miatt.
Ajánlatkérő az 1. értékelési árszempont (Az adatgyűjtési rendszer felállításának és üzemeltetésének
a költsége a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt) vonatkozásában, a Kbt. 73. § (6)
bekezdés c) pontja alapján 47.528.530,- Ft + ÁFA összegben határozza meg azon árszintet, amelyet
meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, ha az ajánlat
ezen összeget meghaladja.
Jelen közbeszerzés a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére
irányul.
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. §-a szerint.
Értékelési szempontok: Ár szempontok: 1. Az adatgyűjtési rendszer felállításának és
üzemeltetésének a költsége a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt (egyösszegű nettó
HUF), Súlyszám: 22; 2. Egy személyes megkeresésen alapuló, a gyermek elsődleges gondozójával
felvett 60 perces interjú készítésének a költsége (nettó HUF/fő/alkalom) - Súlyszám: 52; 3. Egy
20 perces, apával vagy anyával készített telefonos interjú készítésének a költsége (nettó HUF/
fő/alkalom) Súlyszám: 16; Minőségi kritérium: 4. Az alkalmassági követelményben előírt, M.2.a)
pont szerinti szakember releváns többlet tapasztalata (naptári hónapban, min. 0 hó, max. 36 hó)
- Súlyszám: 10. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. A Közbeszerzési
Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa:
100. Értékelési módszer: 1-3. szempont vonatkozásában fordított arányosítás, 4. szempont esetében
egyenes arányosítás.
Kizáró okok ig. folyt.: A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása,
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ebben a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik
arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat,
köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza
annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására
mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges
adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírt, a Korm. rendelet 2–4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak
megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt.
62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek az
egységes európai közbeszerzési formanyomtatványt külön kötelesek benyújtani. A Korm. rendelet 3.
§ (3a) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles
kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban
alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
Műszaki alk. ig folyt:
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. alkalmassági feltétel vonatkozásában közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
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:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (3980/2019)
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: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 17880856
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 17880856
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.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: költségvetési szerv
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: Tatabánya tervezés
Hivatkozási szám: EKR000990862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71220000-6

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A tatabányai Szent Borbála Kórházat érintő „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című,
EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges tervezési
szolgáltatások, valamint tervezői művezetés beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tatabánya tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Szent Borbála Kórház, Tatabánya - 2800 Tatabánya,
Dózsa Gy.u.77., hrsz.: 5737/18
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tatabányai Szent Borbála Kórház központi telephelyén (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.) található épület
(hrsz.: 5737/18) felújításának (nem építési engedély köteles) vonatkozásában 820 m2-en nyertes ajánlattevő
feladatát képezik az alábbiakban felsorolt főbb feladatok:
- részletes tervezési program kidolgozása az Ajánlatkérő és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- komplett kiviteli tervdokumentáció (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan
költségvetés elkészítése (utóbbi TERC ÖN költségvetés készítő program használatával);
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során;
- tervezői művezetés;
- részvétel a szakhatósági engedélyek megszerzésében.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 25 mérnöknap.
Ajánlattevő feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, valamint a pontos mennyiségi
adatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben és műszaki
leírásban kerülnek kifejtésre.
(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) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai
többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60
hónap) (hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 15
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az
alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap (hónap) 15

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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című,
EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2020 április 30.
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 235 - 537676
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: Elnevezés: Tatabánya tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 022409 (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: 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
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2019. január 23. napján az EKHO Építész Műterem Kft. Ajánlattevő és a
KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
Ajánlattevő ajánlata tekintetében hiánypótlási felhívás került kiküldésre. A hiánypótlási határidő 2019.
február 01. nap 12:00 óra volt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKHO Építész Műterem Kft. Ajánlattevő a hiánypótlási határidőre nem
nyújtott be hiánypótlást. Erre
figyelemmel Ajánlatkérő az EKHO Építész Műterem Kft. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánította. Ajánlatkérő az alábbi ajánlatokat az előzetes ellenőrzés körében
érvényessé [a Kbt. 69. § (2) bek. szerinti
megfelelőnek] nyilvánította: Ajánlattevő neve: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. Ajánlattevő
székhelye: 1191 Budapest, Ady Endre út
32-40. Ajánlattevő neve: TOP-KVALITÁS Kft. Ajánlattevő székhelye: 2800 Tatabánya, Bakony u.
1/1. Ajánlattevő neve: Vasscogenplan Kft. Ajánlattevő székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Táncsics
Mihály krt. 56. Fentieken túlmenően Ajánlatkérő rögzíti, hogy az előzetes ellenőrzés körében
mindhárom megfelelőnek minősített ajánlat jelentősen meghaladja a bontási jegyzőkönyvben
feltüntetett rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, figyelemmel arra, hogy a fedezet összege
nettó 6.355.037,- Ft-ban került meghatározásra,míg a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő
teljes ajánlati ára (az ajánlati felhívásban közölt 25 mérnöknappal számolva) nettó 14.800.000,Ft. A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdés adta lehetőséggel élve az ajánlatok
további bírálata és értékelése nélkül az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelennek nyilvánítja, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez.
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)
bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés
esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható
be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó 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:
2019/03/11 (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)

Békés Megyei Központi Kórház (3863/2019)
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: Békés Megyei Központi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43342866
Postai cím: Semmelweis Utca 1
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mihály
Telefon: +36 66555201
E-mail: kovacsm@bmkk.eu
Fax: +36 66441192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmkk.eu
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: Költségvetési szerv
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: Orvosi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001123142018
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:
A Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi eszközök beszerzése
1. ajánlati rész: Digitális röntgen készülék beszerzése
2. ajánlati rész: Gyermek kardiológiai és radiológiai ultrahang eszköz beszerzése
3. ajánlati rész: Reanimációs asztal beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 118600000 (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: Digitális röntgen készülék beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TIOP-2.24-09/2010-0026 számú projekt keretében a Békés Megyei Központi Kórház H épületének
felújítása folyamatban van, amelynek célja, hogy a kialakított épületben Gyermekkórház működjön az
orvos szakmai szempontoknak, továbbá műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelően. A megfelelőség és
korszerűség biztosításához az alábbi (összesen 1 db) eszközök beszerzése szükséges:
- 1 db digitális röntgen készülék:
o minimum 150 kg teherbírású asztallap,
o minimum 120 cm-es hosszirányú elmozdulás biztosítása,
o flat detektor,
o DICOM,
o Kiegészítő mennyezeti röntgencső,
o Fali bucky állvány detektorral
Minimális elvárás, hogy az Ajánlattevő által kialakított ajánlati ár tartalmazza a berendezés leszállítását,
teljes körű telepítését; üzembe helyezését; az érintett helyiségek – műszaki leírásban részletezettek szerinti
– építészeti, statikai, elektromos, gépészeti csatlakozásainak kialakítását a beszállítási útvonal kialakításától
a berendezés használatba vételi átadásáig. Különösen vonatkozik a szükséges elektromos szekrények,
kábelezések, fali és padlócsatornák, kábeltálcák illetve telepítés utáni helyiségrekonstrukciós munkálatokra.
Ajánlattevő feladata biztosítani az eszköz kommunikációját a kórház meglévő rendszereivel (kétirányú PACS
és (egyirányú munkalista) HIS ).
Ajánlattevő feladata az ajánlott berendezéshez az engedélyező hatóság előírásainak/elvárásainak megfelelő
telepítési javaslat / terv elkészítése, sugárvédelmi engedélyezéshez a dokumentáció összeállítása, illetve az
engedély megadásához szükséges MSZ 824 szerinti sugárvédelmi szerkezetek kialakítása.
Ajánlattevő további feladata a személyzet betanítása a berendezés üzembe helyezését követően..
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő jelen ajánlati rész vonatkozásában lehetőséget nyújt a gazdasági szereplők számára a
berendezés elhelyezéséül szolgáló helyiség megtekintésére, a teljesítés helyén (5700 Gyula, Semmelweis u.
1.) az alábbi időpontokban: 2018.01.09. 11:00 óra, 2019.01.18. 11:00.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Flat detektor: Kivehető detektor (Igen=10 pont, Nem=0 pont) 10
2 Radiográfia: Sorozatfelvétel (legkedvezőtlenebb szint:8 fps, legkedvezőbb elvárás: 15
fps,arányosítás) 20
3 Röntgen cső: 180 fokos elfordíthatóság (Igen/Nem; Igen=10 pont, Nem=0 pont) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TIOP-2.24-09/2010-0026 „Új tömb kialakítása a Békés
Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházban”
II.2.14) További információ:
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.1)
Elnevezés: Gyermek kardiológiai és radiológiai uh eszköz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TIOP-2.24-09/2010-0026 számú projekt keretében a Békés Megyei Központi Kórház H épületének
felújítása folyamatban van, amelynek célja, hogy a kialakított épületben Gyermekkórház működjön az
orvos szakmai szempontoknak, továbbá műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelően. A megfelelőség és
korszerűség biztosításához az alábbi eszközök beszerzése szükséges:
- 1 db Gyermek kardiológiai és radiológiai ultrahang diagnosztikai készülék. (Hasi, lágyrész, ízületi, bél, nyaki
és végtagi ér, kismedence, felnőtt pediátriai kardiológiai és radiológiai csomag)
Live 3D képalkotás TTE és/vagy TEE vizsgálófejen, Specl tracking, nagy frekvenciás mátrix vizsgálófej
Vizsgálófejek:
- lineráis transducer
-convex transducer
-felnőtt és gyermek kardiológiai transducer
-neonatológiai kardiológiai transducer
-mikrokonvex radiológiai transducer
Ajánlattevő feladata biztosítani az eszköz kommunikációját a kórház meglévő rendszereivel (kétirányú PACS
és (egyirányú munkalista) HIS ).
Ajánlattevő feladata a berendezés leszállítása, teljes körű telepítése; üzembe helyezése és a személyzet
betanítása.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ultrahang kép felnagyítása 1 gombnyomásra, a teljes képernyőméretre,
felbontás veszteség nélkül. (Igen=10 pont, Nem=0 pont) 3
2 Az UH kép megjeleníthető az érintőképernyőn (Igen=10 pont, Nem=0 pont) 2
3 Live 3D kardiológiai képalkotás TTE vizsgálófejjel 1-5 MHz között (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) 3
4 Mátrix lineáris vizsgálófej csatlakoztatható a készülékhez, a vizsgálófej működési frekvenciája
2-22 MHz között legyen (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) 2
5 Aktív képalkotó transducer csatlakozók száma (legkedvezőtlenebb szint: 4 db, legkedvezőbb szint
6 db, arányosítás) 5
6 Készülék súlya: (legkedvezőtlenebb színt: 90 kg, legkedvezőtlenebb elvárás: 70 kg,
arányosítás 10
7 Intraoperatív lineáris transducer szállítása (Igen=10 pont, Nem=0 pont) 5

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: TIOP-2.24-09/2010-0026 „Új tömb kialakítása a Békés
Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházban”
II.2.14) További információ:
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.1)
Elnevezés: Reanimációs asztal beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33172200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TIOP-2.24-09/2010-0026 számú projekt keretében a Békés Megyei Központi Kórház H épületének
felújítása folyamatban van, amelynek célja, hogy a kialakított épületben Gyermekkórház működjön az
orvos szakmai szempontoknak, továbbá műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelően. A megfelelőség és
korszerűség biztosításához az alábbi eszközök beszerzése szükséges:
- 2 db újszülött újraélesztő egység (Reanimációs asztal) beszerzése a dokumentációban részletezett
mozgatási lehetőségekkel és funkciókkal.
Tartozékok és egységek (készülékenként):
-O2/Levegő keverő
-Váladékszívó, szabályozóval,mérővel, váladékszívó edénnyel
Áramlásadagoló
-Hálózati kábelek
-1 db fektetőmatrac
-5 db maghőmérő
-5 db felületi hőmérő
-50 db hőmérőtapasz
Ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása és üzembe helyezése a részletes műszaki leírásban
szereplő paramétereknek megfelelően, az eszközökhöz kapcsolódóan kötelezően szállítandó tartozékokkal.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ágy dönthetősége (legkedvezőtlenebb szint: ±10°, legkedvezőbb elvárás:
±30°, arányosítás) 10
2 A teljesítés igazolás napjától számított jótállás ideje (legkedvezőtlenebb szint: 12 hónap,
legkedvezőbb elvárás: 36 hónap, arányosítás) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TIOP-2.24-09/2010-0026 „Új tömb kialakítása a Békés
Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházban”
II.2.14) További információ:
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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 246 - 563521
(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: k/133-4/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Digitális röntgen készülék 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:
2019/02/18 (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: MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87160943
Postai cím: Lázár Utca 5.7. ajtó
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország

E-mail: medimuszer1@gmail.com
Telefon: +36 302258131
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: 82500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: k/133-4/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Gyermek kardiológiai és radiológiai uh eszköz
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:
2019/02/18 (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: MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87160943
Postai cím: Lázár Utca 5.7. ajtó
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: medimuszer1@gmail.com
Telefon: +36 302258131
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: 31200000
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: k/133-4/2019 Rész száma: 3 Elnevezés: Reanimációs asztal 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:
2019/02/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12894822
Postai cím: Szent László út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: henrik.krikus@draeger.com
Telefon: +36 309968605
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12885001
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: 4900000
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. ajánlati rész, nyertes Ajánlattevő: Mediműszer Kft. (24088255-2-04)
2. ajánlati rész, nyertes Ajánlattevő: Mediműszer Kft. (24088255-2-04)
3. ajánlati rész: Dräger Medical Magyarország Kft. (12601134-2-41)
Ajánlattevők: 1 ajánlati rész:
Mediműszer Kft. (24088255-2-04)
Forex Medical Kft (23434419-2-43)
Ajánlattevők: 2. ajánlati rész:
Mediműszer Kft. (24088255-2-04)
Ajánlattevők: 3. ajánlati rész:
Dräger Medical Magyarország Kft. (12601134-2-41)
Medirex Zrt. (11909879-2-42)
Dutchmed Export-Import és Szerviz Kft. (10467969-2-41)
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: Kbt. 148. § (3)
bekezdés 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:
2019/03/11 (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)

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (3905/2019)
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: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93180603
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falcsikné Turcsányi Tünde
Telefon: +36 13018358
E-mail: bvop-ellatas@bv.gov.hu
Fax: +36 13120413
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bv.gov.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: központi szintű
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: büntetés-végrehajtás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pékáru beszerzése a Budapest Fegyház részére
Hivatkozási szám: EKR000415952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

15810000-9

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pékáru beszerzése a Budapest Fegyház és Börtön részére fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog
határidős adásvétele keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 171404000 (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: Pékáru beszerzése a Budapesti Fegyház részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15810000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1108 Budapest, Maglódi út 139.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Pékáru beszerzése a Budapesti Fegyház és Börtön részére 2 éves időtartamra”
Ajánlatkérő pékárut kíván beszerezni az alábbiak szerint:
Termék megnevezése Kiszerelés Mennyiség (db/kg)
Kenyér szeletelt 400g-os félbarna 400 g/csom 1160000 db
Briós 100g 100 g/db 88000 db
Diós búr 100g 100 g/db 32000 db
Diós bejgli 500g-os 500 g/db 1800 db
Ízes bukta 100g 100 g/db 20000 db
Kakaós csiga leveles 100 g/db 74000 db
Kalács 500g-os 500 g/db 15600 db
Tejes kifli 48 g/db 120000 db
Teljes kiõrlésű kifli 50 g/db 16000 db
Korpás kifli 48 g/db 160000 db
Korpás zsemle 54 g/db 30000 db
Mákos bejgli 500g 1800 db
Mákos búr 100 g/db 50000 db
Sajtos pogácsa 100 g/db 58200 db
Vizes zsemle 54 g/db 300000 db
Tepertõs pogácsa 100 g/db 61000 db
Túrós táska 100 g/db 44000 db
Ízes levél 100g 100 g/db 96000 db
Rozskenyér (szeletelt, csomagolt) 500 g/db 31200 db
Bagett 250 g/db 200 db
Mirelit sajtos rúd leveles 1000 g 20 db
Mirelit tepertõs zsúrpogácsa 1000 g 20 kg
Mirelit pizzás masni 1000 g 20 db
Mirelit mini aprósütemény lekváros 1000 g 20 db
Mirelit mini aprósütemény túrós 1000 g 20 db
Mirelit mini aprósütemény mákos 1000 g 20 db

Gluténmentes kenyér 400 g/db 800 db
Ajánlatkérő a teljes mennyiségtől + 30%-kal eltérhet a szerződés időtartama alatt.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot a termékek közötti átjárhatóságra, azaz, hogy adott esetben a szerződés
szerinti értéket a meghatározott mennyiségi bontástól eltérve hívja le (változó igények esetén egyik
termékből többet, másikból kevesebbet rendeljen változatlan lehívási összeggel). Ajánlatkérő fenntartja
a jogot, hogy a lehívások során a kiírt nagyságban eltérjen, azonban a felhívásban meghatározott
keretmennyiséget nem köteles kimeríteni. A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/
átvett pékáruféleségek és mennyiségek alapján történik. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségeket
az összehasonlítás érdekében adta meg. A kiszerelési egységtől a pozitív irányú eltérés megengedett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fogvatartotti fogllakoztatás 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A vételi jog gyakorlásának feltétele: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a
szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség + 30
%-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi
jogot biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint. A
vételi jog gyakorlása tekintetében a Ptk. 6:225-226.§ rendelkezései is irányadóak
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.1.5. és a II.2.6 pontok kitöltését a feladhatóság indokolta.
2. 76. § (2) c): 1. Nettó ajánlati ár (HUF) 100 % mennyiségre, tartalmazzon valamennyi felmerülő költséget.
2. Fogvatartottak száma min. 0 max. 20 fő
Egyéb info a dok-ban
Az értékelés során adható pontszám 0- 10 Módszere: arányosítás.A Hatóság útmutatója KÉ 2016 /147.
15-18.o)
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 164 - 374004

(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: Pékáru beszerzése a Budapesti Fegyház részére
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:
2019/02/22 (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: Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73134655
Postai cím: Annamajor U. 40.
Város: Baracska
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2471
Ország: Magyarország
E-mail: annamajor@t-online.hu
Telefon: +36 302201218
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22454172
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 230557326
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 171404000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma: Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.,
2471 Baracska, Annamajor u. 40., adószám: 11108944-2-51,
Ajánlattevők neve, címe és adószáma: 1. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., 2471
Baracska, Annamajor u. 40., adószám: 11108944-2-51,
2. IMMOFIX Kereskedelmi Kft., 1192 Bp., Bajza köz 6. fszt. 1., adószám: 13528393-2-43
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 Kbt.148. § (3)
szerint a jogsértésének a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül.
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:
2019/03/11 (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)

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (3953/2019)
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: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81308963
Postai cím: Arany János Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Katalin
Telefon: +36 14116325
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 13316954
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mtak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mtak.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ClinicalKey -2019
Hivatkozási szám: EKR001001172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

79980000-7

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ClinicalKey - 2019
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 346167 (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: ClinicalKey - 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben
meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A ClinicalKey teljes szövegű szakirodalmi adatbázis és orvosi döntéstámogató rendszer a friss orvosi
szakirodalomhoz és információkhoz való hozzáféréssel segíti az orvosképzést és a klinikai döntéshozatalt.
A Clinical Key 1400 témaismertetést, valamint teljes szövegű könyveket és folyóiratokat, az orvosi
kommunikációt és az orvosi–sebészi műveleteket támogató videókat, 2900 gyógyszer-kézikönyvet, 4500
útmutatót és 15 000 betegtájékoztatót tartalmaz.
Az előfizetés révén 76 ezer hallgató, 6200 oktató/kutató és több mint 3200 orvos, egészségügyi szakember
fér hozzá a szolgáltatáshoz az előfizető intézményekben.
A ClinicalKey az Elsevier kiadó orvosi tárgyszókkal naprakészen ellátott e-könyveihez, folyóirataihoz,
multimédia anyagaihoz biztosít teljes szövegű hozzáférést. Az adatbázis része a Smart Search keresőmotor,
amely a keresőkifejezések gyors vizsgálatával már a tárgyszó beírásakor elvezet a kapcsolódó
tartalmakhoz, és segít a lehető leggyorsabban megtalálni a releváns választ az adott kérdésre. A teljes
szövegű tartalmak mellett az adatbázis orvosok és orvostanhallgatók számára segít a megalapozott és gyors
döntéshozatalban orvosi kérdésekben. Az adatbázisban gyűjteményes formában elérhető 650 teljes szövegű
folyóirat kurrens számai egyetlen másik adatbázisban sem férhetők hozzá.
Előfizető intézmények:
1. Debreceni Egyetem
2. Nemzeti Népegészségügyi Központ
3. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
4. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
5. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
6. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
7. Országos Onkológiai Intézet
8. Pécsi Tudományegyetem
9. Semmelweis Egyetem
10. Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
11. Szegedi Tudományegyetem
12. Szent Borbála Kórház
13. Tolna Megyei Balassa János Kórház

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 021 - 046718
(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: ClinicalKey - 2019
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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Elsevier B.V.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19580090
Postai cím: Radarweg 29
Város: Amsterdam
NUTS-kód: NL
Postai irányítószám: 1043NX
Ország: Hollandia
E-mail: c.hamelinck@elsevier.com
Telefon: +31 612025537
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: 335000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 346167
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:
Nyertes ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: Elsevier B.V.
Székhelye: Radarweg 29, Amszterdam, 1043NX, Hollandia
Adószám: NL005033019B01
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. §-ában
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: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (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)
Az eljárásfajta választását az indokolja, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz
való hozzáférést biztosító szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA Könyvtár és Információs
Központ biztosítani tudja az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével
kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával pedig kizárólagosan az ajánlattételre felkért
Elsevier B.V. rendelkezik. A fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárást
folytatja le azzal, hogy Ajánlattételre a forgalmazásra kizárólagosan jogosult Elsevier B.V.-t hívta fel.

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (17611/2018)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 13618788
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.markusovszky.hu/hu/index
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.markusovszky.hu/hu/index
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: költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Siemens gyártmányú eszközök karbantartás, javítás.
Hivatkozási szám: EKR000119762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

50000000-5

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Siemens gyártmányú radiológiai, onkoradiológiai- és szívkatéteres laboratóriumi
eszközök teljes körű karbantartására, javítására, alkatrész ellátására, gyártói technológia által megkövetelt
felülvizsgálati szolgáltatások nyújtásával
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 137900000 (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: Radiológiai készülékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevőnek feladata az alábbi készülékek teljes körű karbantartása, javítása, alkatrész ellátása,
és a gyártói technológia által megkövetelt felülvizsgálati szolgáltatások nyújtása:
Radiológiai készülékek száma: 6 db
• Minden munkafolyamat gyártó által auditált módon történő elvégzésére
• Vállalkozó legalább fél év gyakorisággal, célműszerekkel a helyszíneken átvizsgálja a szerződés
mellékletében foglalt készülékparkot – abban az esetben is, ha nincs meghibásodás.
• korlátlan számú kiszállás (és költségei)
„Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy
a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a
következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban,
vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében,
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Biztosított üzembiztonság, valamennyi eszközre vonatkoztatva, %-ban
megadva (minimum 94 %-maximum 100 %, maximum két tizedesjegyig megadva) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Onkoradiológiai berendezések és tartozékaik
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevőnek feladata az alábbi készülékek teljes körű karbantartása, javítása, alkatrész ellátása,
és a gyártói technológia által megkövetelt felülvizsgálati szolgáltatások nyújtása:
Onkoradiológiai eszközök száma: 9 db
• Minden munkafolyamat gyártó által auditált módon történő elvégzésére
• Vállalkozó legalább fél év gyakorisággal, célműszerekkel a helyszíneken átvizsgálja a szerződés
mellékletében foglalt készülékparkot – abban az esetben is, ha nincs meghibásodás.
• korlátlan számú kiszállás (és költségei)
„Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy
a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a
következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban,
vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében,
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Biztosított üzembiztonság, valamennyi eszközre vonatkoztatva, %-ban
megadva (minimum 94 %-maximum 100 %, maximum két tizedesjegyig megadva) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szívkatéteres laboratórium eszközei
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevőnek feladata az alábbi készülékek teljes körű karbantartása, javítása, alkatrész ellátása,
és a gyártói technológia által megkövetelt felülvizsgálati szolgáltatások nyújtása:
A szívkatéteres laboratórium eszközeinek száma: 4 db
• Minden munkafolyamat gyártó által auditált módon történő elvégzésére

• Vállalkozó legalább fél év gyakorisággal, célműszerekkel a helyszíneken átvizsgálja a szerződés
mellékletében foglalt készülékparkot – abban az esetben is, ha nincs meghibásodás.
• korlátlan számú kiszállás (és költségei)
„Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy
a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a
következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban,
vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében,
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Biztosított üzembiztonság, valamennyi eszközre vonatkoztatva, %-ban
megadva (minimum 94 %-maximum 100 %, maximum két tizedesjegyig megadva) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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 105 - 239660
(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: 2018 Rész száma: 1 Elnevezés: Radiológiai készülékek
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:
2018/09/27 (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: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95139577
Postai cím: Gizella Út 51-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.hc.hu.dl@siemens-healthineers.com
Telefon: +36-1-471-1901
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-1-471-1902
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27500000
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: 2018 Rész száma: 2 Elnevezés: Onkoradiológiai berendezések és tartozékaik
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:
2018/09/27 (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: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95139577
Postai cím: Gizella Út 51-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.hc.hu.dl@siemens-healthineers.com
Telefon: +36-1-471-1901
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-1-471-1902
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 86700000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86700000
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: 2018 Rész száma: 3 Elnevezés: Szívkatéteres laboratórium eszközei
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:

2018/09/27 (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: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95139577
Postai cím: Gizella Út 51-57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.hc.hu.dl@siemens-healthineers.com
Telefon: +36-1-471-1901
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-1-471-1902
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23700000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. rész Radiológiai készülékek
ajánlattevő neve: Siemens Healthcare Kft.
székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51-57
adószám: 25296826244
II. rész Onkoradiológiai berendezések és tartozékaik
ajánlattevő neve: Siemens Healthcare Kft.
székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51-57
adószám: 25296826244
III. rész Szívkatéteres laboratórium eszközei
ajánlattevő neve: Siemens Healthcare Kft.
székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51-57
adószám: 25296826244
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (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)

MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4420/2019)
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: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Gabriella
Telefon: +36 204485082
E-mail: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
Fax: +36 13363399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mvmi.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: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hosszú távú gépjármű bérlet
Hivatkozási szám: EKR000044752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

34110000-1

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás keretében gépjármű flotta beszerzése az MVMI Zrt. részére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hosszú távú gépjármű bérlet
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34110000-1

További tárgyak:
34130000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Székhely: Magyarország 7030 Paks, Vasút u. 1,
Fióktelep: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.,
Telephely: 7030 Paks, 8803/17 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya személygépjármű flotta beszerzése a felhívásban és a műszaki leírásban
foglaltak szerint.
Ajánlatkérő tervezetten 16 db gépjárművet kíván beszerezni a keretmegállapodás (KM) időtartama, a KMben meghatározottak szerint, illetőleg a KM időtartama alatt jogosult további gépjárműveket lehívni legfeljebb
a KM keretösszeg erejéig.
Ajánlatkérő legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket a KM hatálya alatt
megkötött egyedi szerződések szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata a KM hatálya alatt megkötött egyedi szerződés időbeli hatálya alatt - amely
legfeljebb 12 hónap lehet - a gépjárművek bérbeadása, és a gépjárművek rendelkezésre állásához,
javításához, karbantartásához és kezeléséhez kapcsolódó műszaki pénzügyi és adminisztrációs
szolgáltatások elvégzése, kötelező felelősségbiztosítás, CASCO.
Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott
számú járművet kíván megrendelni a KM időtartama alatt, azzal, hogy az alábbiakban meghatározott
mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és ajánlatkérőt nem kötik:
- Alsó-közép II kategóriában: 3 db
- Alsó-közép B2 kategóriában: 1 db
- Alsó-közép kategóriában: 9 db
- Személyszállító jármű: 1 db.
- Elektromos alsó-közép kategóriában: 1. db
- Elektromos áruszállító: 1 db
A havi szolgáltatási díj fix díj, a KM időtartama alatt nem módosítható.
A gépjárműbérleti szolgáltatáshoz kapcsolódó flottakezelés keretében elsődlegesen az alábbi
szolgáltatásokat kell nyújtani:
- gépjárművek okmányaival kapcsolatos teljes ügyintézés (forgalomba helyezése, átadása, használathoz
szükséges okmányok, dokumentumok elkészítése, elveszett, megsemmisült okmányok pótlása

- Teljes Magyarország területére és a KM teljes időtartamára vagy érvényes autópálya matricák
biztosítása, cseréje, matrica átírások ügyintézése az Ajánlattevő által biztosított gépjárművekre, beleértve a
cseregépjárműveket is;
- gépjárművek gyári előírás szerinti szervizkönyvben vezetett, időszakonként visszatérő (km vagy
évente)kötelező átvizsgálása, szervizszolgáltatással, állapotfelméréssel;
- karbantartások, műszaki meghibásodások javításának megszervezése (Hozom-viszem szolgáltatás
biztosítása)
- karbantartások, műszaki meghibásodások javításának elvégzése és költségeinek viselése;
- ajánlattevő a karbantartásokat követően, valamint az eseti javításokat követően köteles a gépjárműveket
lemosott, kitakarított állapotban átadni az Ajánlatkérő dolgozója részére;
- szezonális prémium minőségű, nyári, téli gumi (Hozom-viszem szolgáltatás biztosítása), és az abroncsok
tárolása;
- gumiabroncs és felni javítás teljes körű ügyintézéssel, gumiabroncsok állapotának nyilvántartása,
- teljes körű biztosítási ügyintézés bonyolítása káresemény esetén is, biztosítási szolgáltatás közvetítése
(CASCO és KGFB, GAP), díjfizetés bonyolítása, 10 % de minimum nettó 20 000 Ft-os CASCO önrész
figyelembevételével;
- szabálysértési bírságok teljes körű ügyintézése;
- csereautó biztosítása az időszaki kötelező szervizek időtartamára, amennyiben a jármű szervizelése a
szerviz aznapi nyitvatartási idejében nem végezhető el;
- csereautó biztosítása a műszaki meghibásodások, káresemények (saját és nem saját hibás) javításának
esetére az assistance szolgáltatás (a gépjárművek 24 órás országúti segélyszolgálata) keretében, az
Európai Unió összes országára vonatkozóan;
- a gépjárműveket Ajánlattevő minden esetben tele tankkal köteles Ajánlatkérő számára átadni;
- teljesítmény- és/vagy súlyadó, cégautóadó, iparűzési adó, illetve egyéb felmerülő illetékek viselése.
A gépjárművek átadása minden esetben Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen (elsődlegesen Ajánlatkérő
telephelyein vagy fióktelepén) kell, hogy történjen. A gépjárművek díjmentes kiszállításáról minden esetben
az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
Szállítási határidő az egyedi megrendelést követően maximum 3 munkanap.
(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. Szervizfeltételek körében alkalmazott maximum javítási időre vonatkozó
megajánlás (munkafelvétel/ kárfelvétel dátumától számított garantált maximum javítási idő,
összesítve) (munkanap) 10
x Költség kritérium – 1 2. Összesített szolgáltatási havidíj (Egy hónapra eső összesített bérleti és
flottakezelési díj) [nettó Ft/gépjármű] 50
2 3. Csereautó bérletre vonatkozó összesített szolgáltatási havidíj (Egy hónapra eső összesített
bérleti és flottakezelési díj) [nettó Ft/gépjármű] 20
3 4. Túlfutás díja összesítve (nettó Ft/km) (előny a kisebb) 10
4 5. Alulfutási díja összesítve (nettó Ft/km) (előny a nagyobb) 10
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
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: 2019 /S 021 - 045266
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Hosszú távú gépjármű bérlet
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 045266 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el 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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az eljárást megindító ajánlati felhívást visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (4382/2019)
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: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vámszakmai szoftverek támogatása és fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000687652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

72200000-7

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az NCTS és ECS rendszerek, valamint az ICS és EMCS rendszerek kommunikációjának általános
támogatása és fejlesztése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 251400000 (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: Vámszakmai szoftverek támogatása és fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72212000-4

További tárgyak:
72253200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A NAV Informatikai Intézete, 1143 Budapest, Hungária
krt. 112-114.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NCTS és ECS rendszerek, valamint az ICS és EMCS rendszerek kommunikációjának általános
támogatása és fejlesztése
Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
1. Általános támogatás: kiterjed a Service Desk szolgáltatás működtetésére, javító karbantartások kiadására,
a kapcsolódó tesztek elvégzésére és a javításokról szóló dokumentációk kiadására a fejlesztő szolgáltatást
végző Nyertes ajánlattevő részéről.
Javító karbantartás: mindazon szervezési, programozási és dokumentálási munkák, amelyeket a
Nyertes ajánlattevő az informatikai alkalmazások – az utolsó kiadott programverzióhoz tartozó aktualizált
specifikációnak megfelelő – zökkenőmentes, hibátlan működése érdekében és a szolgáltatási szint
teljesítése érdekében, külön megrendelés nélkül köteles elvégezni. Specifikációtól eltérő működésből adódó
technikai és funkcionális karbantartásra egyaránt kiterjed.
2. Fejlesztési szolgáltatás: az informatikai rendszerek azon változtatásai, amelyeket a Nyertes ajánlattevő
jogszabály- vagy specifikációváltozás miatt, illetve az új felhasználói igények kielégítése érdekében
Ajánlatkérő megrendelése szerint fejlesztő karbantartásként elvégez.
A fejlesztési és támogatási szolgáltatási tevékenység az alábbi rendszereket érinti együttesen, az alábbi
feltételek szerint:
• Új Számítógépesített Árutovábbítási Rendszer (NCTS) és Kiviteli Ellenőrző Rendszer (ECS): A feladat az
MCC (NCTS), a GMS (NCTS), az ECN+ (ECS), valamint az NCTS és ECS rendszerek kommunikációját
biztosító CCN Adapter, App2App Adapter és az ECN Emulator alkalmazásra vonatkozik.
• Behozatali Ellenőrző Rendszer (ICS) és Jövedéki Árumozgási és Ellenőrzési Rendszer (EMCS): Minden
feladat csak a rendszerek kommunikációját biztosító CCN Adapter alkalmazásra vonatkozik.
A szerződés keretében megvalósítandó fejlesztési szolgáltatások olyan EU-s specifikációból adódó
követelményeket és nemzeti igényeket foglalnak magukba, melyek
• a hazai rendszerek más tagállami rendszerekkel való összehangolatlanságból eredő feldolgozási hibák
nélküli működését biztosítják, vagy

• a felhasználói munkát segítő vagy szakmai szempontból a korábbinál célszerűbb megoldásokat nyújtanak,
vagy
• meglévő funkciók vagy már korábban is végzett feladatok kiterjesztését valósítják meg, vagy
• a rendszer funkcionalitását nem érintik, céljuk egy modernebb technikai platform megteremtése
Beszerzési mennyiség az elvégzendő feladatok bontásában:
1. Támogatási szolgáltatás: a szerződés hatálybalépésétől számított 3 év
2. Fejlesztési szolgáltatás: 1000 szakértői nap (1 szakértői nap alatt Ajánlatkérő 8 szakértői órát ért)
Az alkalmazások technikai környezete a következő komponensekből áll:
• Red Hat Linux 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 a szerverek számára;
• Oracle Enterprise Edition 12.1.0.2 kiadás;
• Tuxedo Szerver 11.1.1.2.0 kiadás;
• Tuxedo Kliens 11.1.1.2.0 kiadás;
• Visual Studio 2008;
• Rogue Wave Studio 2006;
• iConvert XML-EDIFACT konverter;
• Konfiguráció menedzsment eszköz (PVCS);
• XML parser;
• Apache Tomcat 6.0.43 web szerver;
• Windows 7 a kliens számára;
• XLC 8.0 Compiler;
• TCP/IP;
• Az Oracle, a Tuxedo middleware és az iConvert licencköteles;
Az egyes alkalmazások C, C++ és Java programnyelveken készültek.
A fenti környezet a közös domain-hoz való kapcsolódást szolgáló CCN/CSI és EDIFACT környezetet is
magában foglalja.
Az alkalmazásokat a DG-TAXUD (Európai Unió Bizottságának Adózási- és Vámuniós Főigazgatósága) által
készített specifikációk alapján készültek el és vannak karbantartva.
Az NCTS-nek évente legalább 40.000.000 üzenetet kell feldolgoznia,
Jótállás: a fejlesztett szoftverekre 12 hónap
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.a) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott
szakember többlettapasztalata, legfeljebb további 36 hónap (hónap) 3
2 Az M.1.b) alkalmassági követelményre bemutatott egy választott szakember többlettapasztalata,
legfeljebb további 36 hónap (hónap) 3
3 Az M.1.c) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata, legfeljebb
további 36 hónap (hónap) 3
4 Az M.1.d) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata, legfeljebb
további 36 hónap (hónap) 3
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 88
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 187 - 422802
(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: Vámszakmai szoftverek támogatása és fejlesztése
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:
2019/03/06 (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: EnterSoft Számítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20349046
Postai cím: Táltos Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: info@entersoft.hu
Telefon: +36 704573024
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12120111
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 322920000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 251400000
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: másodfokú
helpdesk, hibajavítás, fejlesztésekben való közreműködés, tesztelésekben, projektvezetésben és
fejlesztési vezetésben
való közreműködés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma: EnterSoft Számítástechnikai Kft.;1123 Budapest,Táltos Utca
1.;10685990-2-43
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 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:
2019/03/11 (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)

Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (2383/2019)
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: Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12968060
Postai cím: Vízmű Utca 2.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lukács Endre
Telefon: +36 89313455
E-mail: info@papaivizmu.hu
Fax: +36 89313455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.papaivizmu.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: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont, 6. §
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: Villamos energia szállítása
Hivatkozási szám: EKR000646822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

09310000-5

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia szállítása 2019. február 1. – 2019. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás
alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, amely legfeljebb
2 évben évenként 1-1 évre vonatkozóan meghosszabbítható.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 64344000 (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: Villamos energia szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő szék/telep-helyei, fióktelepei, központi
üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia szállítása 2019. február 1. – 2019. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás
alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, ajánlatkérő
székhelyei, telephelyei, fióktelepei, és a központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, és épület
objektumok területén található fogyasztási helyei számára. Teljes mennyiség: • Pótdíjmentes mérték: A
szállítandó villamos energia összesen: 2,8 GW/h
Amennyiben tárgyévi mérték nem éri el a mennyiségi tolerancia sáv alsó határát, úgy ajánlatkérő a
tényleges összvételezés és a tolerancia sáv alsó határa közötti, át nem vett mennyiségre is köteles a nettó
Szerződéses árral kalkulált ellenérték 20 %-át a nyertes ajánlattevő részére megfizetni (Alulvételezési
kötbér (Ptk. 6:186. § (1)). A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza
(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 megadott szállítandó mennyiség vonatkozásában azaz, 2,8GW/h esetében
+25%-os eltérés lehetséges. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati
áron és feltételek szerint kell biztosítani.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról és vonatkozó rendeletei Ajánlatkérő a részajánlat tételének
lehetőségét nem biztosítja ( Kbt. 61.§ (4)), mert az ajánlatkérő célja az egyes ajánlatkérők telephelyeinek

összefogásával a nagyobb szállítási mennyiség együttes megrendeléséből adódó árelőny érvényesítése,
mely a részajánlattétel biztosítása mellett nem valósítható meg.
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 215 - 491788
(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: Villamos energia 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:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: andrea.antal@elmu-emasz.hu
Telefon: +36 202934258
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12382037
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64344000
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 nyertes ajánlattevő ajánlati ára: 22,98 Ft/kWh. A II.1.7. pontban és az V.2.4. pontban megadott
összeg a nyertes ajánlattevő ajánlati ára és a megadott mennyiség szorzata. Ajánlatkérő
elszámolása a nyertes ajánlati áron történik.
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 benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be: Kbt. 148. §.
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai

irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E.mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: + 36 18828594
Internetcím: (URL) Fax: + 36 18828593
Folytatás a VI.3-hoz 14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a közbeszerzési dokumentumokban
általánosan Kbt.), valamint a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési dokumentumokban általánosan Kr),
az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (a
közbeszerzési dokumentumokban általánosan EKR Kr), illetve adott esetben a további vonatkozó
jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbtben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a közbeszerzési
dokumentumokban általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
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:
2019/03/11 (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)

Semmelweis Egyetem (4127/2019)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.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: Konfokális lézerpásztázó mikroszkóp beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000672522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

38510000-3

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében 1 darab konfokális lézerpásztázó mikroszkóp és az azt kiszolgáló
rezgésmentes asztal beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 98999000 (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: Konfokális lézerpásztázó mikroszkóp beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és
Immunbiológiai Intézet (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db konfokális lézerpásztázó mikroszkóp beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2017-00016 számú „Magyar
Központi Extracelluláris Vezikula Kutató Szolgáltató és Referencia Laboratórium létrehozása a Semmelweis
Egyetemen” elnevezésű projekt megvalósításához.
A beszerezni kívánt mikroszkóp központi laboratóriumi környezetben, nagy mintamennyiség kezelése során
kerül üzemeltetésre.
A rendszer elemei: Mikroszkóp konfiguráció: egyedülállóan is használható, motorizált, teljesen automata
moduláris inverz mikroszkóp váz; optikai szállal csatlakoztatott fluoreszcens fényforrás; fluoreszcens
szűrőkockák; 10x, 20x, 40x, 60x objektívek, hipoxiára és élő sejtek kezelésére alkalmas inkubációs rendszer.
Konfokális képalkotási rendszer: 405 nm, 488 nm, 552 nm, 638 nm lézer gerjesztő lézervonalak; átesőfényű
és speciális detektor; konfokális pásztázó egység. Rendszer PC és Szoftver. Rezgésmentes asztal. Üzembe
helyezés, szerviz.
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezés rendeltetési helyre történő szállítása, gyártói előírásoknak
megfelelő üzembe helyezése 1 alkalommal használatának betanítása (hardver, szoftver, alkalmazások) 8
munkaórában 6 fő részére, továbbá 3 napos technikai próbaüzem biztosítása. A rendszer használatának
további oktatása is szükséges 8 órában, a gyártó termékspecialistája részvételével.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja
alapján bírálja el.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a további értékelési szempontok, mint
minőségi kritériumok esetében a pontozás, mint abszolút értékelési módszer kerül alkalmazásra.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok IV. fejezete tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő az alábbi feltételekkel egyenlíti ki:
Ajánlatkérő a berendezést a szerződés aláírásával egyidejűleg megrendeli. Rendeltetési helyre történő
szállítására, a gyártói előírásoknak megfelelő üzembe helyezésére, és a betanításra vonatkozó határidő a
szerződés aláírását követő 2 hónap.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla
ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül utalással fizeti meg az
Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos
rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
A finanszírozás: utófinanszírozás. Támogatás intenzitása: 100% , OP azonosító: VEKOP2.3.3-15-2017-00016
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Dióda alapú fényforrás hagyományos fluoreszcens alkalmazáshoz (igen/
nem) (előny az igen) 5
2 100x olajimmerziós objektív megléte (igen/nem) (előny az igen) 8
3 Legalább 500 GB-os SSD-vel, 2db, legalább 30”-os professzionális színkezelésű monitorral, duál
processzorral felszerelt rendszerirányító számítógép (igen/nem) (előny az igen) 5
4 Legalább 150 nm felbontásra képes dekonvolúciós szoftver, mosaicking/ stiching, és
kolokalizációs célokra alkalmazható szoftver (igen/nem) (előny az igen) 12
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: VEKOP-2.3.3-15-2017-00016
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt az alábbi indok miatt:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat-tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek,
a konfokális lézerpásztázó mikroszkóp nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné.
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 182 - 411723
(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: Konfokális lézerpásztázó mikroszkóp 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:
2019/02/28 (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: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28422319
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 108892345
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98999000
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:
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: BioMarker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
Adószám: 12122066-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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 benyújtására vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (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)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (4147/2019)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében alapvető fogyasztási
cikkek biztosítása szegény, gyermekes családok számára -2. konzultáció”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33695000-8

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében alapvető fogyasztási cikkek
biztosítása szegény, gyermekes családok számára -2. konzultáció”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 496848500 (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: „RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében alapvető fogyasztási
cikkek biztosítása szegény, gyermekes családok számára -2. konzultáció”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe, részletesen a jelen
felhívás melléketét képező szállítási címek táblázat alapján.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-2.1.1-16-2007-00001 azonosítószámú kiemelt projekt
finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, Alapvető fogyasztási cikkek (Nem élelmiszer
jellegű, napi életvitelhez szükséges fogyasztási cikkek) biztosítása szegény gyermekes családok számára.
Eladó feladata alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomag (segélycsomag) összeállítása és
kiszállítása a dokumentációban megadott szállítási címekre, évenkénti gyakorisággal, a teljesítés
kezdőnapját követő 20 (szükség szerinti második kiszállítás esetén 29) munkanapon belül, Eladó által
összeállított szállítási ütemterv szerint.
Nyertes Ajánlattevő feladatát nem képezi a csomagosztás
A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége: 26.500 db. Ezen mennyiség 30% opciót tartalmaz, tehát
Ajánlatkérő az összes mennyiség 70%-ára, azaz 18.550 db csomag lehívására vállal kötelezettséget, és az
opciós mennyiség 7.950 db.
Az egységcsomagokat az eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta
a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek. A csomag legfeljebb 50%-os felületén
színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet
Ajánlatkérő a felhívás mellékleteként bocsát rendelkezésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A dokumentáció mellékletét képezi a szállítási címek listája, amely egyben tartalmazza az adott szállítási
címre várhatóan szállítandó csomagok számát is. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a rászorulók

száma és területi elhelyezkedésének (és ez alapján a csomagok számának szállítási helyenkénti)
meghatározása, a Magyar Államkincstár által kezelt Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere nevű
hivatalos nyilvántartásból kerül meghatározásra olyan módon, hogy a jogosulti lekérdezés a tárgyhó első
munkanapján kerül elkészítésre.
Tekintettel arra, hogy a hivatkozott mellékletben feltüntetett csomagszámok az októberi lekérdezés adatait
tartalmazzák, azonban a szállítás időpontjában ez a lista már elévül, azaz olyan gyermekeket is tartalmaz,
akik a szállítás időpontjában már nem tekinthetőek jogosultnak a csomagra, mivel túllépik a 3 éves kort,
Eladó a szerződéskötés napján külön megrendelésben aktualizálja a csomagszámokat olyan módon,
hogy a megrendelésben az összcsomagszám és a szállítási címek nem változnak, azonban az egyes
csomagszámok szállítási helyenként kis mértékben módosulhatnak.
Továbbiak részletesen a megkötött keretmegállapodás ajánlati felhívásában és közbeszerzési
dokumentumaiban.
(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: Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége: 26.500 db. Ezen mennyiség
30% opciót tartalmaz
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: RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési
szempont alapján értékelt a KM-os eljárás 1. részében kibocsátott közbeszerzési dokumenutmok 2. KÖTET
8. pontjának megfelelően.
Ajánlattevőket a Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján a megadott terméklista egységárait fogja csak értékelni, a
teljesítés kezdő napja változatlan marad
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 138 - 282702
(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: RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú kiemelt
projekt keretében alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény, gyermekes családok számára -2.
konzultáció
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:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ENGER Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Józsefmajor 1. 068/1. hrsz
Város: Birján
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7747
Ország: HU
E-mail: lukacs@enger.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 496848500
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:
Ajánlattevő adószáma: 11560481-2-02
alvállalkozó:
Waberer's International Nyrt.
adószám: 10387128-4-44
ajánlat:
Nettó ajánlati összár (HUF) (1 db csomag ajánlati ára): 18.749,- Ft
- fuvarozási feladatok
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (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)

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3701/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 135477045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.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/EKR000189732019/
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/EKR000189732019/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.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szabályozó és elzáró szerelvények beszerzése-2019
Hivatkozási szám: EKR000189732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42130000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére szabályozó, elzáró és egyéb szerelvények beszerzése 3 éves
időtartamra – 2019
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 250000000 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: Szabályozó és elzáró szerelvények beszerzése-2019
Rész száma:

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

42130000-9

További tárgyak:

42131140-9

Kiegészítő szójegyzék

42131230-7
42131260-6
42131280-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti
gáztárolók területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére szabályozó, elzáró és egyéb szerelvények beszerzése 3 éves
időtartamra – 2019 A Magyar Földgáztároló Zrt. földalatti gáztárolóinak folyamatos működéséhez, a tartalék
alkatrész-ellátottsághoz, a magas szintű rendelkezésre állásához és a karbantartási stratégiához szükséges
megfelelő legalább 2.1 minősítéssel és műszaki tulajdonságokkal rendelkező szabályozó, elzáró és egyéb
szerelvényeinek biztosítása. EN 10213-1, 10213-2, 10213-3, 10213-4, MSZ EN 10204, MSZ EN 1561:2000
és MSZ EN 558 szabványok szerinti gömbcsapok DN 15 - DN 350, valamint 1/2" – 1” méretben és PN 16
- PN 250, ANSI 1500, valamint Class 1500 nyomás fokozatban és szelepek (pl.: elzáró szelep, pillangó
szelep, tűszelep, átmeneti elzáró szelep, műszerszelep) DN 15 - DN 125, valamint 1/2" méretben és PN 16
- PN 250, ANSI 600, valamint 6000 Psi nyomás fokozatban. A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési
dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok
adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (min. 12 hónap – max. 60 hónap) 10
2 Megrendeléstől számított szállítási határidő (nap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 250000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont, a pont
kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány. 1. Minőségi kritérium: objektív,
sávos értékelés. 2. Minőségi és 3. Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással. Ponttartomány:
0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési 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 részvételre jelentkező,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni. A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok. A részvételre
jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy - a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. - vane folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi
szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. P1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát
az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (EN 10213-1,
10213-2, 10213-3, 10213-4, MSZ EN 10204, MSZ EN 1561:2000 és MSZ EN 558 szabványok
szerinti gömbcsapok és szelepek (pl.: elzáró szelep, pillangó szelep, tűszelep, átmeneti elzáró
szelep, műszerszelep) értékesítése) tekintetében elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy
a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek. szerint.] A
nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való
megfelelés egyértelműen megállapítható. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6)
bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11)
bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem
rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés
tárgyából (EN 10213-1, 10213-2, 10213-3, 10213-4, MSZ EN 10204, MSZ EN 1561:2000 és MSZ
EN 558 szabványok szerinti gömbcsapok és szelepek (pl.: elzáró szelep, pillangó szelep, tűszelep,
átmeneti elzáró szelep, műszerszelep) értékesítéséből) származó min. nettó 80.000.000 HUF
árbevétellel. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi
szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. M1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a felhívás
feladásától visszafelé számított hat évben a legjelentősebb közbeszerzés tárgya (EN 10213-1,
10213-2, 10213-3, 10213-4, MSZ EN 10204, MSZ EN 1561:2000 és MSZ EN 558 szabványok
szerinti gömbcsapok és szelepek (pl.: elzáró szelep, pillangó szelep, tűszelep, átmeneti elzáró
szelep, műszerszelep) értékesítése) szerinti referenciáinak ismertetését. Az igazolás, illetve
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés

időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, az értékesítés tárgya, mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek
való megfelelés egyértelműen megállapítható. [321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont, 21.§
(1a) bek. b) pont és 22.§ (1) -(2) bek. szerint.] Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. §
(6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11)
bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a felhívás
feladásától visszafelé számított hat évben nem rendelkezik összesen EN 10213-1, 10213-2,
10213-3, 10213-4, MSZ EN 10204, MSZ EN 1561:2000 és MSZ EN 558 szabványok szerinti
gömbcsapok és szelepek (pl.: elzáró szelep, pillangó szelep, tűszelep, átmeneti elzáró szelep,
műszerszelep) értékesítésről szóló referenciával legalább 80.000.000 HUF értékben. [321/2015. (X.
30.) Kr. 21.§ (1) bek. a) pont, 21.§ (1a) bek. b) pont és 22.§ (1)-(2) bek.]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér: Meghiúsulás: ha olyan okból, amelyért a Szállító felelős a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a
meghiúsulással érintett termékek nettó szerződéses árának 25%-a. Késedelmi: Ha olyan okból, amelyért
felelős, a Szállító a termék szállításával késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses
mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1%-a/naptári nap, max. 20%. Jótállás: A termékek átadás-átvételétől
számított ajánlat szerinti időtartam (min. 12 hónap). A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a
közbeszerzési dokumentumban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással
egyenlíti ki figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. A Kbt. 135. § (1)
és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy
eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés
és a kifizetések pénzneme a HUF. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet)
létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon
közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/12 (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: 2019/04/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. I. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 2) Ajánlatkérő
részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, mivel az nem egyeztethető össze a szakmai és gazdasági
ésszerűséggel, és a keretmegállapodás jellegével. 3) Közös részvételi jelentkezés esetében
a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a
részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén
a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket. 4) A részvételre
jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4) és 66. §
(4) - (6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével. 5) Kiegészítő tájékoztatás
Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a
gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs
új hiánypótlás. 7) Részvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2019.04.12. 10:00 óra.
Részvételi jelentkezés(ek) felbontásának időpontja: 2019.04.12. 12:00 óra. Részvételi jelentkezés
benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag elektronikus
úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ:
424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. 8) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi

jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett
aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben
csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását. 9)
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget
nem alkalmazza. 10) A keretmegállapodás 307/2015. (X.27.) Kr. 18. § (1) bek. szerinti megkötését
követően a keretmegállapodás alapján beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bek. b)
pontja szerint kerül sor. A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja: 2019.05.31. 11)
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai
szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton
megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.)
Kr. 10-13. §-ai tartalmaz. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/ 12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László
Gábor, lajstromszám: 00099 13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a
közbeszerzési dokumentumban található. Ha felhívás és dokumentum között eltérés van, felhívás
az irányadó. 14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30
naptári nap. 15) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó
sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján. A részvételi
jelentkezések felbontásának ideje: 2019/04/12 12:00
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:
2019/03/11 (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

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (3871/2019)
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: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34511842
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csoba Péter
Telefon: +36 303782109
E-mail: peter.csoba@eon-hungaria.com
Fax: +36 52411221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.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/EKR000227252019/
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/EKR000227252019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre

a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EED Zrt. KOIP 132 kV-os távvezeték létesítése
Hivatkozási szám: EKR000227252019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45231000-5

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén Komáromi Ipari Parkhoz kapcsolódó 132 kV-os
hálózat létesítése.
II.1.5)
Becsült érték: 1428000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x 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:
Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Kisigmánd – BABA 132 kV-os 2 rsz. tv. alapozás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kisigmánd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén 132 kV-os hálózat létesítése.
Kisigmánd – BABA 132 kV-os 2 rendszerű távvezeték alapozás.
Tervezett mennyiségek:
Alapozás:
- beton mennyiség 900 m3
Oszlop:
- súly 100 t
- tartó oszlop 24 db
- feszítő 5 db
Bontás:
- oszlop alap 528 m3
Főbb ütemek:
• Földmunka és alapozás,
• Oszlopszerelés
• régi alap bontás
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a
figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
(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 teljesítési határidő 20
2 vállalt jótállás időtartama 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 420000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/17 (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
II.2.1) Elnevezés: Kisigmánd – BABA 132 kV 2 rsz. tv üzembehelyezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kisigmánd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén 132 kV-os hálózat létesítése.
Kisigmánd – BABA 132 kV-os 2 rendszerű távvezeték oszlopállítás, üzembe helyezés.
Tervezett mennyiségek:
Szigetelő lánc:
- tartó 156 db
- feszítő 102 db
Vezetékezés:
Nyomvonal 10 798 m
Fázis vezető 64 788 m
OPGW 10 798 m
MASS 10 798 m
Oszlop:
- súly 100 t
- tartó oszlop 24 db
- feszítő 5 db
Bontás:
- oszlop 145 t
- fázis vezető 64 788 m
Főbb ütemek:
• oszlop állítás,
• hálózat szerelvényezése es vezetékezése,
• távvezeték villamos üzembe helyezése,
• régi oszlop bontás
• régi vezeték bontás
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a
figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
(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 teljesítési határidő 20
2 vállalt jótállás időtartama 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 240000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/20 (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
II.2.1) Elnevezés: BABA – Győr ÉDÁSZ 132 kV-os 2 rsz. tv. alapozás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén 132 kV-os hálózat létesítése.
BABA – Győr ÉDÁSZ 132 kV-os 2 rendszerű távvezeték alapozás.
Tervezett mennyiségek:
Alapozás:
- beton mennyiség 752 m3
Oszlop:
- 44 db
- súly 128 t
- tartó oszlop 36 db
- feszítő 8 db
Bontás:
- oszlop alap 652 m3
Főbb ütemek:
• Földmunka és alapozás,
• Oszlopszerelés,
• Oszlop állítás

• Régi alap bontása
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a
figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
(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 teljesítési határidő 20
2 vállalt jótállás időtartama 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 392000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/20 (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
II.2.1) Elnevezés: BABA–Győr ÉDÁSZ 132 kV-os 2 rsz.tv üzembehelyezés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén 132 kV-os hálózat létesítése.
BABA – Győr ÉDÁSZ 132 kV-os 2 rendszerű távvezeték oszlopállítás, üzembe helyezés.
Tervezett mennyiségek:
Szigetelő lánc:
- tartó 222 db
- feszítő 130 db
Vezetékezés:
Nyomvonal 14 800 m
Fázis vezető 88 800 m
OPGW 14 800 m
MASS 14 800 m

Oszlop:
- 44 db
- súly 223 t
- tartó oszlop 36 db
- feszítő 8 db
Bontás:
- oszlop 206 t
- fázis vezető 88 800 m
Főbb ütemek:
• oszlop állítás,
• hálózat szerelvényezése es vezetékezése,
• távvezeték villamos üzembe helyezése,
• régi alap bontása
• régi vezeték bontás
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a
figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
(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 teljesítési határidő 20
2 vállalt jótállás időtartama 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 376000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/24 (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
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, részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró
okok fennállnak.
AK-nek a Kbt. 74.§ (1) bek. b) alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai hatálya alá.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján ajánlatkérő külön felhívása
alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. r. 17.§].
A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 17.§ (2) bek.-ben meghatározottak szerint részvételre jelentkező az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Amennyiben a jelentkezésben megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési
eljárás van folyamatban, a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13.§].
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok, igazolások
keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Részvételre jelentkező a szerz. teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Minimumkövetelmény: Étv. szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés
- (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: http://regisztracio.kivreg.hu/ web/index.php?frame=Search)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Mo.-n letelepedett gazd.
szereplők esetén a névjegyzékében szereplés tényét AK ellenőrzi. Nem Mo.-n letelepedett gazd.
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló
dokumentum csatolása szükséges. AK alkalmazza továbbá a Kbt. 69. § (11) bek.-t.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.-M.4. Részvételre jelentkező a Kbt. 114. § (2)
bekezdése alapján a Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
M.1. Részv.jel. csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap
legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését az alkalmassági
minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2)
bek. a) pont, a 22. § (3) szerint.
M.2.: Részv.jel. csatolja a szakemberre vonatkozóan a szakember (felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi követelményeknek megfelelő szakember;
szerelő) :
— részv.jel.általi megnevezését;
— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolatát;
— saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy részvételre jelentkező nyertessége esetén a
szerződés teljesítésének ideje alatt részv.jel. rendelkezésére áll; a 321/2015. Korm.
rendelet 21. § (2) bek. b) pont alapján.
M.3.: A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján a részv.jel.-nél működő
minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer alkalmazását igazoló, bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezet által kiállított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO
9001 és/vagy ISO 9002, vagy azzal egyenértékű), valamint a 307/2015. (X.27.) Korm. r. 4. § (4) bek.
alapján a munkahelyi
egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre (MSZ 28001 (BS OHSAS 18001, vagy azzal
egyenértékű)) vonatkozó tanúsítványa.

Amennyiben a részv.jel. a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival kívánja az
alkalmasságát igazolni, akkor az egyenértékűséget a részv.jel.-től független szakértő által kiállított
igazolással kell igazolnia.
M.4.: A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján a részv.jel.-nél működő bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetirányítási
rendszer (ISO 14001 vagy azzal egyenértékű) tanúsítványa. Amennyiben a részv.jel. a
környezetközpontú intézkedések egyéb bizonyítékaival kívánja az alkalmasságát igazolni, akkor az
egyenértékűséget a részv.jel.-től független szakértő által kiállított igazolással kell igazolnia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Részv.jel. a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem
rendelkezik
M.1.: a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített referenciával az alábbiak szerint:
MSZ 1 szerinti nagyfeszültségű hálózaton, szerződésszerűen teljesített távvezeték építési vagy
átépítési munka az alábbiakban meghatározott munkarészekre vonatkozóan:
A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak,
ha legfeljebb nyolc éven belül megkezdett és a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadásátvétel erre az időszakra esik .
I rész tekintetében:
• alapozás: 650 m3
• oszlop szerelés: 70 t
• alap bontás: 350 m3
II rész tekintetében: 2 rendszerű távvezeték esetén
• vezetékezési munkálatok: 8 000 m
• oszlop szerelés: 70 t
• oszlop bontás: 100 t
III rész tekintetében:
• alapozás: 500 m3
• oszlop szerelés: 90 t
• alap bontás: 450 m3
IV rész tekintetében: 2 rendszerű távvezeték esetén
• vezetékezési munkálatok: 11 000 m
• oszlop szerelés: 160 t
• oszlop bontás: 150 t
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veszi figyelembe.
M.2. a feladat ellátásához legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kivant szakemberrel:
Az építésügyi es az építésüggyel összefüggő szakma gyakorlási tevekénységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet értelmében legalább egy fő, illetékes kamarai névjegyzéki jogosultsággal
az Erős áramú fold feletti es fold alatti vezetékek, átalakító- es kapcsoló berendezések építésének
szerelési munkaihoz alkalmas felelős műszaki vezető.
Alkalmassági kategória: MV-VI
A felelős műszaki vezető rendelkezzen legalább 5 eves szakmai gyakorlattal az MSZ1-ben megadott
névleges feszültség szintű alap- es/vagy főelosztó hálózati szabad vezeték építésének területén.
Az elmúlt öt évben (2012-2016) legalább 3 darab új az MSZ1-ben megadott névleges feszültség
szintű alap- es/vagy főelosztó hálózati szabad vezeték építésben vett reszt, mint felelős műszaki
vezető. A felelős műszaki vezető mind szóban, mind írásban tárgyalóképes magyar nyelvtudással
rendelkezzen.
M.3.: a részvételi határidő napján érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezet által kiállított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001 és/vagy ISO
9002, vagy azzal egyenértékű), valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási
rendszerre (MSZ 28001 (BS OHSAS 18001, vagy azzal egyenértékű)) vonatkozó tanúsítvánnyal.
M.4. a részvételi határidő napján érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító
szervezet által kiállított környezetirányítási rendszerre (ISO 14001, vagy azzal egyenértékű)
vonatkozó tanúsítvánnyal.
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:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás. A részletes feltételeket a
közb. dok.-k tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő 5%, de legfeljebb 75 millió Ft előleget biztosít.
A teljesítésigazolásra és a pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 135. § (1),(3), (6)-(8)
bekezdések; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdések; 322/2015. Korm. rendelet 32-32/A.-32/B. §.
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös részvételre jelentkezők részére gazdálkodó szervezet
létrehozatalát.
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)
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
x 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)

x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/15 (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: 2019/04/19 (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: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x 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: 71.§.(9). bekezdésésnek
megfelelően
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
x Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: A beszerzések
egymással összefüggnek, ezért az I.rész eredménytelensége esetén a II.rész, illetve a III.rész
eredménytelensége estén a IV.rész nem valósítható meg.
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. tárgyú útmutatója
alapján az 1. és 2. szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere , míg a 3. szempont
vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
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 a részvételi jelentkezés elkészítéséhez dokumentációt
készít. A dokumentáció a https://ekr.gov.hu oldalról tölthető le. A közbeszerzési dokumentumokat
részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, a részvételi határidő lejártáig. A
részvételi jelentkezések benyújtásának feltétele a kiegészítő iratok átvétele. A Közbeszerzési
dokumentáció továbbadása kizárólag a közös részvételre jelentkezők, az alkalmasság igazolására
igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
2) Az Ajánlatkérő az eljárás lefolytatására a 307/2015. (X.27.) Korm.rendelet 7.§ (1) bekezdése
alapján sürgősség miatt rövidebb határidőket állapít meg.
3) Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell: — a Kbt. 65. § (7) bek.
szerint (nemleges tartalommal is); — a Kbt. 66. § (4) bek. szerint, hogy a 2004. évi XXXIV. tv.
szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e; — a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja
szerint (nemleges tartalommal is). Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében csatolnia
szükséges továbbá: — a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot; — a részvételre jelentkező, illetve
az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében a részvételi
jelentkezésben aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát; — meghatalmazott eljárása
esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást; felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.
4) AK a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e)pontját.
6) Közös részvételi jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételről szóló megállapodást,
a vezető részvételre jelentkező megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás
feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés
teljesítéséért. Közös részvétel esetén a részvételi jelentkezők képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését.
7) AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített
részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1) III.1.3) pontok.
8) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a
Kbt., illetve avonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott
időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
9) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tasnádi Gábor (00149).
10) A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése értelmében
AK alanyi jogon alkalmazza az eljárás fajtát. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje:
2019/04/15 12:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 (4679/2019)
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: 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: Csiszár Bató Andrea
Telefon: +36 57505744
E-mail: batoa@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505713
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://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) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000121972019/
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/EKR000121972019/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: Malom Konferencia és Rendezvényközpont kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000121972019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45210000-2

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú, „Malom Konferencia és
Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben” című projekt kivitelezési munkáinak ellátására.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Gazdasági, műszaki, valamint a szerződés
teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve (garanciális igények, jótállás)
egyaránt ésszerűtlen lenne, a beszerzés tárgyának műszaki egysége sem teszi lehetővé. Részletek
a dokumentációban.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Malom Konferencia és Rendezvényközpont kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45211350-7

További tárgyak:

45212340-1
45212110-0
45112420-5
45223000-6
45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262310-7
45262500-6
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45316100-6
45330000-9
45331200-8
45312100-8
45312200-9
45421100-5
45421151-7
45430000-0
45440000-3

Kiegészítő szójegyzék

39100000-3
09331200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Fürdő utca 3. hrsz.: 3908
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés során a meglévő épület átalakításával létrehozandó Malom Konferencia és
Rendezvényközpont nettó alapterülete: 2597,7 m2 (földszint: 1152,81 m2, 1. emelet: 887,38 m2,
2. emelet: 557,51 m2). A játszótér alapterülete: 388,5 m2. A létesítményben melegítőkonyha is
kialakításra kerül. A fejlesztés I. és II. üteme együttesen valósul meg, mindkettő a jelen beszerzés
tárgyát képezi. A fejlesztés során létrehozandó főbb funkciók:
- kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (üzlet, büfé),
- szabadidős/wellness és városi sport tevékenységek (mozgástermek, irodák, közös használatú
helyiségek/épületrészek),
- konferencia és rendezvényközpont (konferenciaterem, rendezvénytermek, foglalkoztatók, tárolók,
melegítőkonyha, közös használatú helyiségek/épületrészek).
A helyiségek listáját, méretét, tervezett befogadóképességét a kiadásra kerülő kivitelezési
dokumentáció építészeti műszaki leírása részletesen tartalmazza.
A közbeszerzés mennyiségét a kivitelezési tervdokumentáció részét képező árazatlan
költségvetések teljes körűen és részletesen tartalmazzák.
A jelen építési beruházás hatósági engedélyköteles, a jogerős építési engedély és a teljes
engedélyezési dokumentáció az ajánlattételhez kiadásra kerül.
Nyertes ajánlattevő feladata a jogerős építési engedélyben foglaltak valamint a kivitelezési
dokumentáció szerint megépült épület energetikai tanúsítványának elkészíttetése is. Az energetikai
tanúsítvány költsége a nyertes ajánlattevőt terheli. Nyertes ajánlattevőnek mindent meg kell tennie
az építési terület mellett található ingatlanok – pl.: Lehel Filmszínház, társasházak, közút, járda –
biztonságos, zavartalan működése, megközelíthetősége érdekében a kivitelezés teljes ideje alatt.
Mindennemű kár megtérítése, amely a kivitelezéssel összefüggésben más ingatlant érint, a nyertes
ajánlattevőt terheli.
A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök
által elkészített és aláírt nyilatkozat kiállítása az akadálymentesítés megvalósulásáról, mely nyertes
ajánlattevő feladatát képezi, annak költségével együtt. A nyilatkozatban szükséges kitérni arra is,
amennyiben eltérés van a tervezetthez képest.
Nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni 5 (öt) mérnöknapnyi tervezői művezetés megrendeléséről,
annak költségével együtt.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki
leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra,
amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez
vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem
lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti,
kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést
kell szerepeltetni.
(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. M.2.a) követelményre bemutatott szakember jogosultsághoz
szükséges mértéken felüli többlettapasztalata magasépítési munkák helyszíni irányításában (hónap,
legkedvezőtlenebb: 0, legkedvezőbb: 36) 10
2 3. M.2.c) követelményre bemutatott szakember jogosultsághoz szükséges mértéken felüli
többlettapasztalata magasépítési munkák helyszíni irányításában (hónap, legkedvezőtlenebb: 0,
legkedvezőbb: 36) 10
3 4. M.2.d) követelményre bemutatott szakember jogosultsághoz szükséges mértéken felüli
többlettapasztalata magasépítési munkák helyszíni irányításában (hónap, legkedvezőtlenebb: 0,
legkedvezőbb: 36) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (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: TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban közölt befejezési határidő (teljesítési véghatáridő) - mely a kivitelezési munkák
sikeres műszaki átadás-átvétellel történő lezárására vonatkozik, nem beleértve a jótállás időtartamát
- a szerződés hatálybalépésétől számított 13. hónap utolsó munkanapja.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt
az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági
szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17.
§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges
az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem
kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek
nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem
alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ,
az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes
adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint
ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló)
igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
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 jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. §
(1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében nem szerepel, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nincs bejegyezve az
Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdései értelemszerűen irányadók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy ajánlattevő - adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles
nyilatkozni az ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az
SZ.1 pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet
vagy személy - köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint
felhívott.
SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bek. a)
pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő
előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. A nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő előírja, hogy legyen bejegyezve a 2014/24/
EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) XI. melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba. A nyilvántartásban szereplést ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§
(2) bekezdése szerint ellenőrzi, ezért a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő adja meg
az ellenőrzéshez szükséges elektronikus elérési utat, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az Irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. szerint jár el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő
- adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az
ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A P.1-P.2 pontban
írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet vagy személy köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
P.1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő - ha a letelepedése
szerinti ország joga előírja közzétételét - csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti beszámolójának eredmény kimutatás részét a jelen felhívás feladását megelőző három üzleti
év vonatkozásában.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a Céginformációs Szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése
szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása

szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt üzleti év
adózott eredménye vonatkozásában.
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános
forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell
haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.
P.2 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés
c) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából
(magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 19. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben
a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel
a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági
szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott
igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös
ajánlattevő), ha a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye az
ajánlattételi felhívás feladását megelőző három üzleti év közül egynél több évben negatív volt.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdésében foglalt esetben ajánlatkérő akkor állapítja
meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) P.1 pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságát,
ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési
tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja a 670 000 000 HUF-ot.
P.2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési
kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az
ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen
nem érte el a 670 000 000 HUF-ot.
A P.2 alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1
alkalmassági követelménynek elegendő, ha egyikük megfelel. A Kbt. 65. § (7) bekezdése
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. 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 az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67.
§ (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő „magasépítési kivitelezési tevékenység” alatt az általános építmények építésére,
átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, valamint
elmozdítására irányuló építési-szerelési munkákat ért.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő
- adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az
ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az M.1-M.2
pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet vagy
személy - köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
M.1 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a)
pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő ismertesse az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait és csatolja azoknak a
szerződést kötő másik fél által adott igazolásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján. A
szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe),
- a referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- az építési beruházás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen,
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/naptól - év/hónap/napig),
- a teljesítés helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e (igen/
nem).
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontjában foglaltak
alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett
építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak
igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alkalmazandó.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített,
az M.1 pontban foglaltaknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az M.1 pontban
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
M.2 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés
b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő igazolja alkalmasságát azoknak
a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe.
Amennyiben az M.2 a)-d) pont szerinti szakember a meghatározott jogosultsággal már az
ajánlattételkor rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség,
képzettség tekintetében iskolai oklevél csatolása nem szükséges. Meg kell azonban adni a
nyilvántartási számot és a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat, ahol az
adott jogosultság fennállása, érvényessége ellenőrizhető.
Amennyiben az M.2 a)-d) pont szerinti szakember a meghatározott jogosultsággal az ajánlattételkor
még nem rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez jogszabályban előírt
végzettség, képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai
gyakorlat a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal igazolandó.
Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód
- és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget és gyakorlatot az
ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű
másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a
szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi
felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik összesen legalább nettó
1000 m2 alapterületű épület kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
A referenciaérték több szerződéssel is igazolható.

Ajánlatkérő valamennyi referencia esetében kizárólag az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti,
a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciát fogad el.
M.2 Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11)
Korm. rendelet szerinti
a) legalább 1 fő MV-É (építési szakterület) vagy azzal egyenértékű vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró
szakemberrel,
b) legalább 1 fő SZÉS6 (Építmények épületenergetikai szakértői részszakterület) vagy azzal
egyenértékű vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és
szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel,
c) legalább 1 fő MV-ÉG (építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel
d) legalább 1 fő MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy azzal egyenértékű vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró
szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Az M.2 a)-d) pontokban előírt jogosultság meglétét, érvényességét - amennyiben azzal a bemutatott
szakember már az ajánlattételkor rendelkezik - ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara adatbázisában
ellenőrzi. A párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe, a szakmai
tapasztalat kezdő és befejező időpontját is év-hónap dimenzióban kérjük megadni.
Az M.1 és M.2 alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 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 az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá 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
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet
tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés
teljesítésében.
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
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:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős
– késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek, a
késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig.
A késedelembe esést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő
közbeiktatása nélkül felmondani vagy elállni attól, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát
a nyertes ajánlattevőtől követelni. A késedelmi kötbér kizárólag a véghatáridőre értelmezendő.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy az
ajánlatkérő megbízottjának, műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére
- a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás

folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős –
nem végzi el, úgy ajánlatkérőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a
mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Jelentéktelennek a rendeltetésszerű használatot nem
akadályozó hibák minősülnek.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése –
olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő
30 napot meghaladó késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa
nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem
követelhető.
Kellékszavatosság:
A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési
beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Ptk. 6:159.
§-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal
tartozik.
Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a vállalkozási
szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó
előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka
kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő
az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.
Jótállás:
A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt
előírásokat is figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és
tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama
24 hónap.
Jóteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki.
A jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a műszaki átadásátvételi eljárás sikeres lezárásának időpontjában kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. A jóteljesítési biztosítéknak a
jótállási időszak végéig kell érvényben lennie.
A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt.
134. § (5) bekezdése szerint.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási
szerződést a TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosítószámú és „Malom Konferencia és
Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben” című projekt számára biztosított vissza nem térítendő
európai uniós támogatásból utófinanszírozással, szükség esetén egyéb forrásból történő kiegészítéssel
kívánja finanszírozni. A támogatási rész támogatási intenzitása: 100,000000 %. Ajánlatkérő rögzíti,
hogy a projekt esetleges támogatásintenzitás-változása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján
a vállalkozási szerződés módosítását nem igényli. A projekten belül az épületbontás, a játszótér, a
konyhatechnológia kivitelezési munkarészek önerőből, ajánlatkérő saját forrásából kerülnek kifizetésre.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő
teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló
igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes
ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30
napon belül.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a Kbt. 135.§ (3) bekezdésére tekintettel a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti.
Az ellenérték általános forgalmi adó tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az ajánlatkérő fizeti meg (fordított ÁFA fizetés).
A Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt - általános
forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet,
melyet ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe

vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg teljes
összegével a végszámlában kell elszámolni, ajánlatkérő lehetőséget biztosít azonban a nyertes ajánlattevő
számára, hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson.
A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán kívül - 3 db részszámla és a végszámla állítható ki, a
következők szerint:
- 1. részszámla: a műszaki tartalom legalább 25%-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25 %ának megfelelő összegben,
- 2. részszámla: a műszaki tartalom legalább 50 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25 %ának megfelelő összegben,
- 3. részszámla: a műszaki tartalom legalább 75 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25 %ának megfelelő összegben,
- végszámla: a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását
követően az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben.
Késedelmes fizetés esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat és behajtási költségátalány felszámítására
jogosult. 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.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme
HUF.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes
ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140.
§-ában foglalt előírások nem alkalmazandók.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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: 2019/04/03 (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: 2019/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (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
x 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: Fedezethiány
esetén ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja és előírja a teljesítéshez szükséges
teljes ellenszolgáltatás rendelkezésre állását a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként
is. [Kbt. 53.§ (5) és 135.§ (12) bek.]
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10697900-49020014

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint.
Részletek a 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 nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné nyilvánítja
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2)
bekezdés c) pont] szerint értékeli az 1. részszempont esetében fordított, a 2-4. részszempontok esetében
egyenes arányosítással.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő az 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 ajánlatot az EKR által biztosított űrlapok kivételével olvasható és nem szerkeszthető
*.pdf formátumban kell benyújtani, a költségvetést *.xls, illetőleg *.xlsx formátumban is be kell
nyújtani. Kérjük, hogy ajánlatukat a költségvetéssel együtt lehetőség szerint 1 db tömörített (*.zip)
fájlban szíveskedjenek feltölteni az EKR-be a *.pdf és *.xls, illetőleg *.xlsx fájlok tömörítésével!
2. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében
nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az
ajánlattételi felhívás III.1.2) P.1-P.2 és III.1.3) M.1-M.2 pontjában meghatározott alkalmasságának
feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági
követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés
teljesítésére való alkalmasságukat.
3. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 750 000 000 HUF/
év és legalább 225 000 000 HUF/káresemény mértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi
eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának
időpontjáig terjedő időtartamú építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) biztosítást
kötni vagy meglévő ilyen biztosítását kiterjeszteni a vállalkozási szerződésben meghatározott
teljesítési helyszínre.

VI.4)

4. Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő, hogy a nyertes ajánlattevőnek kötelező bevonnia
a teljesítésbe 6 fő helyi hátrányos helyzetű munkavállalót. A helyi minőséget, továbbá a
hátrányos helyzet és a munkaviszony fennállását legkésőbb a szerződéskötéskor igazolni kell a
dokumentációban előírt módon. Az igazolások a szerződés mellékletét képezik.
5. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját, azaz
eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább
két ajánlatot.
6. Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét. Ajánlatkérő a helyszíni bejárás
során konzultációra nem biztosít lehetőséget, kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. A helyszíni
bejárás elsődlegesen arra szolgál, hogy ajánlattevők fel tudják mérni az építési helyszín
megközelíthetőségével kapcsolatos adottságokat. Ajánlattevők a helyszíni bejárás során szerzett
tapasztalatok alapján írásban kiegészítő tájékoztatás-kéréssel fordulhatnak az ajánlatkérőhöz. A
helyszíni bejárás időpontja: az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételétől
számított 7. munkanap 10:00 órai kezdettel, találkozó helye: 5100 Jászberény, Fürdő u. 3. szám
alatti Malom épület előtt, a helyszín megközelítésével kapcsolatban szükség esetén Csiszár-Bató
Andrea ad felvilágosítást a +36/56-505-744 telefonszámon.
7. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát.
8. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.
9. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt
(lajstromszám: 00824).
További információk a dokumentációban és a szerződéstervezetben.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/12 (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 I. kerület Budavári Önkormányzat (4550/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48480080
Postai cím: Kapisztrán Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galambos Nóra
Telefon: +36 14583044
E-mail: kozbeszerzes@budavar.hu
Fax: +36 14583082
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budavar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000151142019/
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/EKR000151142019/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: Budapest I. kerület, Anjou sétány felújítása
Hivatkozási szám: EKR000151142019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45233120-6

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Anjou sétány - Hadtörténeti Múzeumtóll a Bécsi kapuig terjedő
sétány - út-, és járda burkolatának felújítása, a meglévő zöldfelületek összenyitása, növény sáv kialakítása
tárgyú kivitelezési munkák elvégzése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: CYP
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Budapest I. kerület, Anjou sétány felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45112700-2

Kiegészítő szójegyzék

45233161-5
71420000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest I. kerület, Anjou sétány (hrsz: 6632, 6563)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Hadtörténeti Múzeumtóll a Bécsi kapuig terjedő sétány út-, és járda
burkolatának felújítása, a meglévő zöldfelületek összenyitása, növény sáv kialakítása a teljesítési határidőre,
prognosztizált egyösszegű átalányáron.
Elvégzendő feladatok és főbb mennyiségi adatai:
Az átépítés négy szakági elemet érint. A meglévő út és járda bontása újjáépítése, részben a felszedett
természetes kövek kismértékű átalakításával, részben a hiányzó természetes kövek pótlásával. A zöld
felületek fákkal kapcsolatos átültetési, telepítési, zöldfelület rendezéssel járó munkái, öntözőrendszer és
ivókút elhelyezéssel. Új, földalatti elektromos vezeték kiváltás, közvilágítási oszlop kiváltása, térfigyelő
rendszer előkészítése. A kivitelezést két ütemben kell elvégezni oly módon, hogy a munkaterület egyik
oldalán a szabad gyalogos- és gépjárműforgalmat a kivitelezés teljes időszakában biztosítani kell.
A kivitelezéssel érintett teljes terület: 5085m2.
Főbb feladatok és mennyiségük:
- Járda felújítás (bontás, építés) kiskockakő burkolattal: 1 570 m2
- Útburkolat felújítása (bontás, építés): 1 700m2
- Zöld felület felújítása 1 816m2
- Bontási munkák 2.300 m3 aszfalt burkolat, szórt gyöngykavics, betonlap, öntött beton burkolatok elbontása
elszállítása, nagykockakő és kiskockakő burkolatok kőanyag deponálása
- Tereprendezés: 2950 m2
- Teherbíró „skalpolt”, vágott nagykockakő burkolat – útpályán – halszálkában rakva: 1700 m2, útpályán,
kötésben rakva: 27 m2 (Hiányzó nagykockakő pótlása, beszerzéssel: 11.00 m2 )
- Kiskockakő burkolat vegyes forgalomra, járdán és útpályán kívüli területeken legyezőben rakva: 1200 m2,
pihenőhelyek alatt kötésben rakva: 230 m2 (Hiányzó kiskockakő pótlása beszerzéssel: 520 m2)
- Öntöző rendszer kiépítése: 210 fm hosszban (vízvételi helyekkel) + 1 db ivókút telepítése
- Közműépítés: 40 m elektromos vezeték, földkábel építése
- Kandeláber áthelyezés: 1 db

- Térfigyelő Kamera rendszer védőcsöveinek kiépítése
- Cserje irtás: 150 m2
- Nyesedék elszállítása: 570 m3
- 5 db fa átültetése.
A közbeszerzés tárgyának és mennyiségének részletes leírását a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban megadott műszaki leírás tartalmazza.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként
szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen
csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű
vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles
valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag
gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Ajánlatkérő a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz 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 a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének
megfelelően. Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet
tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az
ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető
ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt
szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (db) 5
2 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakembernek az alkalmassági
követelményen felüli többlettapasztalata (db) 5
3 Az előírt teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesített napok száma (nap) 15
4 Az előírton felül vállalt hosszabb jótállási idő mértéke (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül, Ft) / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 75
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A szerződésnek a felhívás II.2.7) pontjában megadott 75 napos teljesítési
határidő a munkaterület átadásától számított, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig tartó
időtartamot jelenti. A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 2019. május 15.,amely adott esetben a
közbeszerzési eljárás időszükségletéhez képest módosulhat. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama:
30 nap.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a
fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az
eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a
hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell eljárnia: Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevőnek az
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy)
vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben
nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39.
§ (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69.
§ (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem
szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló
illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást
(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. A névjegyzékben valamennyi
olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői
tevékenységet fognak végezni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás
feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadásátvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/
referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a értelmében a 22. § (3)
bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell
adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről
felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét
az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező

időpont megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben konzorcium (közös ajánlattevők) vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az
esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi
tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket,
figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés
bemutatásáról szóló nyilatkozatban - amennyiben annak benyújtását Ajánlatkérő előírja - adják
meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.) 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.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés
b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek,
képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek
bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell a szakember
– szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát
(keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban
előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az
adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás
ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező
ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű
szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által
vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban,
hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem
szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot
igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt
évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munka)
szerinti referenciákkal, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
a) összesen legalább 2445 m2 belterületi, természetes (andezit és/vagy bazalt) kockakőburkolatú
közút/gyalogút/járda felújítása vagy építése;
b) az a) alpont szerinti munka/munkák közül legalább 1 db, a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben így
meghatározott alábbi területen vagy környezetben valósult meg: műemléki jelentőségű területen,
műemléki környezetben, műemléki érték környezetében, világörökségi helyszínen, világörökségi
területen valósult meg;
c) legalább 3 db, meglévő fa átültetése;
d) közmű kivitelezési munkák legalább 30 m mennyiségben;
e) zöld felület építése legalább 1 360 m2 felületen;
f) olyan kertépítési munka, amely magában foglalt legalább 150 fm hosszú öntözőrendszer
kiépítését.
Az a)-f) alpontokban előírt feltételek több (de legfeljebb 4 db) bemutatott referencia alapján is
igazolhatók, azzal a megkötéssel, hogy egy adott alponton belül előírt mennyiség legfeljebb két
referenciával igazolható. A felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási és/vagy megerősítési
és/vagy bontást követő építési tevékenység értendő. A közút, gyalogút és járdák kifejezés alatt
a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben így meghatározott fogalom értendő. Ajánlatkérő abban az
esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a
felhívás feladásától visszafelé számított 5 éves (60 hónapos) időszakon belül esik. Ajánlatkérő a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat
veszi figyelembe.

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet,
1. melléklet IV. 3. rész 2. pontja szerinti, legalább MV-KÉ szakterületjelölésű kategóriának megfelelő
(vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő
felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező
szakember, aki rendelkezik legalább 3 db, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben így meghatározott alábbi
területen vagy környezetben műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, műemléki
érték környezetében megvalósult, belterületi, természetes (andezit és/vagy bazalt) kockakőburkolatú
közút/gyalogút/járda felújítása vagy építése tárgyú kivitelezési munka felelős műszaki vezetésére
vagy építésvezetésére, vagy építésirányítására vonatkozó szakmai tapasztalattal.
b) legalább 1 fő kertészmérnök végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 3 db, a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, illetve a világörökségről szóló 2011. évi
LXXVII. törvényben így meghatározott alábbi területen vagy környezetben műemléki jelentőségű
területen, műemléki környezetben, műemléki érték környezetében megvalósult kert- vagy tájépítési
munka irányítására vonatkozó szakmai tapasztalattal,
vagy az a) alpont esetében más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási
országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel,
vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban az a) alpont szerinti felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként
előírt képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.
Szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben
rögzített közbenső- és a végteljesítési (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) határidőt
olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. a késedelem napjától számított, a nettó teljes
szerződéses ellenérték 0,71 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra. A 30 napot meghaladó
késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a
nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes
ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a
szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses
ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér
összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó. Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének
elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses
ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére a Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint. Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a nettó teljes
szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos
igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a
közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában
kell rendelkezésre bocsátani, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja. A Jólteljesítési biztosíték
teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása
szerint. Jótállás előírt időtartama: a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet
mellékletében (módosulás esetén a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály) meghatározott kivitelezési
feladatok körén kívüli teljesítések esetében, az átadás-átvételi eljárás befejezésének napjától számított 60
hónap, amelyhez képest ajánlattevő az ajánlatkérő számra kedvezőbb, azaz hosszabb időtartamú jótállást
vállalhat.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet alapján - alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a
322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint - teljesítésigazolást
követően, számla ellenében, átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a

nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő
összegben előleget biztosít. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a szerződés hatályba
lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg
elszámolására valamennyi számlában részarányosan kerül sor. Az előlegbekérő benyújtására amennyiben a nyertes ajánlattevő előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor,
kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.
Ajánlatkérő előlegszámla, 2 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja
az alábbi ütemezés szerint: előlegszámla (10%, elszámolása részarányosan a rész- és
végszámlákban), 1 részszámla (a szerződéses érték 25 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén
a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegben), 2. részszámla (a szerződéses érték 70%át elérő, megvalósult teljesítés esetén a nettó vállalkozói díj 45%-ának megfelelő összegben,
végszámla a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegben). A részszámlák összege az
ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően
kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés
megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki
átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása,
és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§.a
irányadó. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
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 épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; - az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet;
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet;
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő
tárgyalást tart, azzal, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését
követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és

értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben Ajánlatkérő a döntéséről haladéktalanul értesíti
az ajánlattevőket, és az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés Ajánlatkérő általi megküldésével
áll be. Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéstervezetről, a szerződéses feltételekről (szükség
szerint a közbeszerzési műszaki leírásról is), valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők
megajánlásairól. Ajánlatkérő a fentieket meghaladóan nem határoz meg olyan elemet, amelyről
nem tárgyal. A tárgyalásokon A szerződéstervezet feltételeire vonatkozóan ajánlattevők módosító
javaslattal élhetnek. Ajánlattevőnek a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát az ajánlatában
kell elhelyeznie. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult
vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő
megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult
az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több
tárgyalási fordulót is tarthat. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és dokumentációt, az
Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya
és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy - az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy
annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges
ajánlatot tenni, vagy - az értékelés szempontjai vagy módszere változna. A tárgyalások lezárásaként
az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre
bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel.
Ajánlatkérő a végleges ajánlatok beadásának határidejét előzetesen meghatározza azzal, hogy a
végleges ajánlattételre a szóbeli tárgyalási fordulók lezárását követően, eltérő napon, írásban kerül
sor. Amennyiben valamely ajánlattevő nem él szerződésmódosítási javaslattal és az ajánlattevő a
tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, vagy
előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben Ajánlatkérő úgy
tekinti, hogy a (korábbi) ajánlatát módosítás nélkül fenntartja, vállalva annak következményét, hogy
a tárgyalási forduló során a feltételek olyan módon változhatnak, amelyek folytán a korábbi ajánlat
adott esetben érvénytelennek minősül azzal, hogy bármely tárgyalási fordulóról való távolmaradás
nem zárja ki a végleges ajánlattétel lehetőségét. Amennyiben nem került sor végleges írásbeli és
zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával azt megelőzően ismerteti
az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. Ha ajánlattevő a
tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás során korábban tett
ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor (felhívás IV.2.5) pontjában megadott
tervezett dátum). Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia
kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás
és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre. Ajánlatkérő a tárgyalásokról
jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevő részére ajánlatkérő átadja, vagy két
munkanapon belül megküldi.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/04/15 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/04/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül
végrehajtásra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Az 1-4. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás
módszere, az 5. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere
kerül alkalmazásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12010154-00379598-00100000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a végleges
ajánlattételi határidő lejártáig, amennyiben tárgyalás tartására nem kerül sor, az erről szóló
értesítésben megjelölt határidőig a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint kell biztosítani, illetve igazolni.
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.
66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és
szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A
felelősségbiztosítás éves kárösszege: legalább 50 millió forint, a káresemény összege legalább 25
millió forint.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt Amennyiben igen, abban az esetben be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és
a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.
§ (2) bekezdésére, miszerint ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői
névjegyzékében megjelenített, az alkalmassági minimumkövetelmény előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 65. § (6)-(9) és (11), 114. § (2) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.
§ (5) bekezdésében és 23. §-ban írtakra.

VI.4)

8. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Második Részében meghatározott szabályok szerint jár a Kbt. 113. § (6) bekezdésében és a Kbt.
114. § (2), (6) és (13) bekezdésében foglalt eltérésekkel, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok
előírásai szerint.
9. Részajánlattétel kizárásának indoka: a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok
- jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna
teljesíteni.
10. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Víg Levente (lajstromszám: 00354)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (4496/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárdos Katalin
Telefon: +36 22537296
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161532019/
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/EKR000161532019/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: Székesfehérvár, Fiskális út felújítása II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000161532019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45233000-9

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Székesfehérvár, Fiskális út felújítása és csapadékvíz elvezetés
rekonstrukciója II. ütem: I. szakasz Budai út - Pozsonyi út között, II. szakasz Pozsonyi út - Béla út között.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Fiskális út felújítása I. szakasz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233000-9

További tárgyak:

45233120-6

Kiegészítő szójegyzék

45233142-6
45233220-7
45232452-5
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár
(Karakterkorlát miatt lásd a következő pontban)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: I. szakasz:
&#61485; aszfalt burkolat marása 4-6 cm: 6.969,4 fm
&#61485; kiemelt szegély építése: 2.225,0 fm
&#61485; futósor építése: 1.153,0 fm
&#61485; kerti szegély építése: 1.082,0 fm
&#61485; aszfalt pályaszerkezet építése szélesítésben kopóréteg nélkül: 2.172,0 m2
&#61485; aszfalt kopóréteg építése: 10.153,0 m2
&#61485; aszfalt kerékpársáv építése: 1.466,0 m2
&#61485; térkő járda építése: 2.481,7 m2
&#61485; térkő járda építése kapubejáróban: 1.452,0 m2
&#61485; zöldterület rendezése, gyepesítés humuszolással: 3.041,0 m2
&#61485; fa telepítés: 39 db
&#61485; csapadékcsatorna építése:
&#61485; D80/120/ÜPE 76,6 fm
&#61485; DN 1000/ROCLA 282,1 fm
&#61485; DN 800/ROCLA 93,9 fm
&#61485; DN 400/vb 624,9 fm
&#61485; tisztító akna: ROCLA 19db
&#61485; tisztító akna: ÜPE 2 db
&#61485; tisztító akna: egyedi 1db
&#61485; tisztító akna: 27 db
&#61485; víznyelő akna: 79 db

Teljesítés helye részletesen:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár,
I. szakasz: Fiskális út 2233 hrsz-ú ingatlan
Budai út 9824/3 hrsz-ú ingatlan
Beregszászi utca 10068 hrsz-ú ingatlan
Nyitrai utca 10219 hrsz-ú ingatlan
Körösmezei utca 10312 hrsz-ú ingatlan
Privigyei utca 10340 hrsz-ú ingatlan
Bártfai utca 10345 hrsz-ú ingatlan
Lehel utca 2151/3 hrsz-ú ingatlan
Fiskális út 42. 2232 hrsz-ú ingatlan
Késmárki utca 10407 hrsz-ú ingatlan
Pozsonyi út 2693/3; 10530; 2726 hrsz-ú ingatlan
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember
M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata
(hónapban)) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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 nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
II.2.1)
Elnevezés: Fiskális út felújítása II. szakasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232452-5

További tárgyak:

45233000-9
45233120-6
45233142-6
45233220-7
45247112-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár,
(Karakterkorlát miatt lásd a következő pontban)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II. szakasz:
&#61485; aszfalt burkolat marása 4-6 cm: 5001,6 m2
&#61485; kiemelt szegély építése: 1494,0 fm
&#61485; futósor építése: 728 fm
&#61485; kerti szegély építése: 788 fm
&#61485; aszfalt pályaszerkezet építése szélesítésben kopóréteg nélkül: 1308,0 m2
&#61485; aszfalt kopóréteg építése: 6948,0 m2
&#61485; aszfalt kerékpársáv építése: 882,9 m2
&#61485; térkő járda építése: 1.917,0 m2
&#61485; térkő járda építése kapubejáróban: 668,0 m2
&#61485; zöldterület rendezése, gyepesítés humuszolással: 1.635 m2
&#61485; fa telepítés: 33 db
&#61485; csapadékcsatorna építése:
&#61485; DN 600/vb 258,6 fm
&#61485; DN 400/vb 376,7 fm
&#61485; tisztító akna: 28 db
&#61485; víznyelő akna: 43 db
Teljesítés helye részletesen:
II. szakasz: Fiskális út 2233 hrsz-ú ingatlan
Selmeci utca 10676 hrsz-ú ingatlan
Kassai út 10850; 2739/3 hrsz-ú ingatlan
Túrózsáki utca 2740/3; 2740/2 hrsz-ú ingatlan
Máriavölgy 10901 hrsz-ú ingatlan
Surányi út 10967/2 hrsz-ú ingatlan
Béla út 2760/3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember
M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata
(hónapban)) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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 nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
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
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok tekintetében becsatolt minden nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján a
magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági
szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény,
vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság
igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni
vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő
esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)
vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Mindkét részajánlati körre vonatkozóan
a 321/2015. (X. 23.) Korm.rend. 19. § (1) bek. a) pontja szerinti az eljárást megind. felhívás
felad. napjától visszafele számított 12 hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől
származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a hirdetmény felad. napjánál nem régebbi
keltezésű nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal: Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés
kezdete,Számláján az ajánlattételi felhívás megküld. napjától visszafele számított 12 hónapban 30
napot meghaladó sorban álló tétele volt-e. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó
szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő
pénzforgalmi számláiról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a
szerződés teljesítésére,, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint
bármelyik – akár a vizsgált

időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától
visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő egy vagy
több alkalommal (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett
fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben
tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet,
amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű
teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval"). Ajánlatkérő
az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja Ajánlattevő az alkalmasság
igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az
alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.: Mindkét részajánlati körre vonatkozóan a
Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek ( szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek
- a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az
ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével. A teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megszerzett szakmai
gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot,
és a szakképzettséget igazoló iratot. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember
gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését,
adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a
tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), és 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 az adott
szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő
által megjelölt pozícióban. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági
követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége
esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság
kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat
meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1. tekintetében megajánlott szakember a
szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában
szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes
jogosultság igazolja ( saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot
ebben az esetben is csatolni szükséges). Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni
kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az
alkalmasság igazolása tekintetében irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7) (9) és (11) bekezdései és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése.
M/2.: Mindkét részajánlati körre vonatkozóan a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. [321/2015. (X. 30. )
Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. a), 21/A. §, 22. § (5) bek., 23. § ] Az alkalmasság
igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 23. §
(1)-(2) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, ha:
M/1.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:
legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet IV. alpont 3. rész 2. pontja szerinti Közlekedési építmények szakterületre vonatkozó MVKÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és útépítési építmények építése,
felújítása során műszaki vezetőként szerzett, a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum
szakmai gyakorlattal.
M/2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben
befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek

megfelelően teljesített referenciát: M/2. legalább 1 szerződés keretén belül teljesített, az 1. és 2.
közbeszerzési részre vonatkozóan is legalább 500 méter hosszon városi gyűjtő út kategóriájú,
szilárd burkolatú (B.V. tervezési osztályba sorolható) út és hozzá tartozó minimum 400 mm átmérőjű
csapadékcsatorna kiépítése. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti:
a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a
szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
Egy referenciával az M/2 alkalmassági minimum követelmények körében több is igazolható.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte,
az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső
hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
(Mindkét közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén sem duplázódnak a fenti mennyiségek, az
átfedés megengedett a referencia vonatkozásában.)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás
időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a
szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték, késedelmi kötbér. A szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem
köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése
alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított -teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának
megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül.
Az előleget Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg. Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, 3
db részszámla (25% 50% 75%-os teljesítés) és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja
a pénzügyi ütemterv szerint. Számlák benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyv
alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A végszámla benyújtására a beruházás
maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás
kiadását követően van lehetőség. Számlák kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben:
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint
egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók
igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz
igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ában foglaltak
rendezik. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. Ezen felül
irányadó jogszabályok: - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X.30.) Kormányrendelet. - A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése
irányadó. - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének
b) pontja értelmében Ajánlatkérő kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére. A
részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben mindkét
közbeszerzési részre vonatkozóan.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/04/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR)
keresztül van
lehetőség.
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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra
(2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. A köv. ajánlatok pontszámai a legjobb
ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra(2 tizedes jegyig)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az
eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki
sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást
megindító felhívásban.
Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az
ajánlattételi határidőt.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését.
Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést,
és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően,
azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen)
hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve
Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési
lehetőségek igénybe vételével. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben
foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen
eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a
Kbt. 56. § (1)-( 6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az
irányadóak. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek
a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn
érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7)
bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító felhívást
módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie
nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti
ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági
szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény
megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni
nem lehet. 2. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati
dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek.
szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat ( folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése
alapján az ajánlatban meg kell jelölni. 3. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek.
szerint szigorúbb alkalmasságokat (P/1. és M/1-2.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában.
Egyéb előírások a dokumentációban találhatóak.
3. Ajánlatkérő konzultáció keretében tervismertetőt kíván tartani, melynek időpontja: 2019. március
21. napja 9:00 óra.
Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Bizottsági Tárgyaló (8000
Székesfehérvár, Városház tér 2. II. em.)
4. Kbt.76.§ (9) bek d) pont szerinti információ a felhívás VI.3.1.és VI.3.2.pontokkal összhangban:
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/
vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-

VI.4)

KÉ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet
tapasztalata vonatkozásában: (vizsgált ajánlatban feltüntetett gyakorlati idő/ legmagasabb gyakorlati
időt tartalmazó ajánlat gyakorlati ideje)*10*30
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330.
További információk a Részletes Dokumentációban.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/12 (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

Újlétai Torma Kft. (3776/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újlétai Torma Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91189095
Postai cím: Petőfi Utca 33.
Város: Újléta
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4288
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Attila ügyvezető
Telefon: +36 707750117
E-mail: ujletaitormakft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222372019/
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/EKR000222372019/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: Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
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: „Tormafeldolgozó gépsor beszerzése”
Hivatkozási szám: EKR000222372019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

42210000-1

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

Elnevezés: „Tormafeldolgozó gépsor beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4288 Újléta 92/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tormafeldolgozó gépsor beszerzése:
A gyártósori berendezések részletezése, műszaki paramétereinek ismertetése:
2.1. Konténer billentő - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; Hosszúság: 2500 mm,
&#61607; Szélesség: 1900 mm.
&#61607; Magasság: 1350 mm.
Tömeg: 950 kg.
Névleges teljesítmény: 4500 kg/ütem.
Munkaspecifikus teljesítmény: 3000 kg/ütem.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.2. Pálcás mosó - 1db
Befoglaló méretek:
&#61607; Hosszúság: 1200 mm,
&#61607; Szélesség: 1500 mm,
&#61607; Magasság: 1200 mm.
Tömeg: 840 kg.
Névleges teljesítmény: 12000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 9900 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.3. Felhordó szalag - 2 db
Befoglaló méretek:
&#61607; Hosszúság: 2000 mm,
&#61607; Szélesség: 1000 mm,
&#61607; Magasság: 1450 mm.
Tömeg: 650 kg.
Névleges teljesítmény: 15000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.
2.4. Kefés mosó - 1 db
Befoglaló méretek:

&#61607; hosszúság: 3040 mm,
&#61607; szélesség: 1510 mm,
&#61607; magasság: 1700 mm.
Tömeg: 1430 kg.
Névleges teljesítmény: 12 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 9 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.5. Lemosó, víztelenítő vibrátor - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 2000 mm.
&#61607; szélesség: 1000 mm.
&#61607; magasság: 1200 mm.
Tömeg: 360 kg.
Névleges teljesítmény: 15 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.6. Válogató szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 4200 mm,
&#61607; szélesség: 800 mm,
&#61607; magasság: 1100 mm.
Tömeg: 450 kg.
Névleges teljesítmény: 12 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 10.5 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.
2.7. Fémdetektor - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 1500 mm,
&#61607; szélesség: 800 mm,
&#61607; magasság: 1350 mm.
Tömeg: 560 kg.
Névleges teljesítmény: 15 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 1 kW.
2.8. Cutter - 2 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 810 mm,
&#61607; szélesség: 600 mm,
&#61607; magasság: 1400 mm.
Tömeg: 850 kg.
Névleges teljesítmény: 6,6 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 6 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 11 kW
2.9. Pneumatikus termékszivattyú - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 1100 mm,
&#61607; szélesség: 450 mm,
&#61607; magasság: 800 mm.
Tömeg: 210 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 1,5 kW.
2.10. Lineáris dugattyús töltő - 3 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 1540 mm,
&#61607; szélesség: 3000 mm,
&#61607; magasság: 2500 mm,
Tömeg: 540 kg.
Névleges teljesítmény: 13800 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 6,5 kW.
2.11. Mágneses lapkaadagoló - 2 db

Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 840 mm,
&#61607; szélesség: 840 mm,
&#61607; magasság: 2500 mm.
Tömeg: 180 kg.
Névleges teljesítmény: 19500 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 1800 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.
2.12. Automata lapkazáró - 2 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 2820 mm,
&#61607; szélesség: 1540 mm,
&#61607; magasság: 2030 mm.
Tömeg: 1640 kg.
Névleges teljesítmény: 19500 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 1800 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.13. Jelölő - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 500 mm,
&#61607; szélesség: 300 mm,
&#61607; magasság: 600 mm.
Tömeg: 130 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 2 kW.
2.14. 80 fm üvegszállító szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 80000 mm,
&#61607; szélesség: 150-450 mm,
&#61607; magasság: 950 mm.
Tömeg: 75 kg/fm.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos igény: 0,55 kW/10 fm.
2.15. Merülő pasztőr, 14 fm - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 14190 mm,
&#61607; szélesség: 3000 mm,
&#61607; magasság: 2140 mm.
Tömeg: 4000 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 üveg/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 üveg/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 18 kW.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalt időtartama (0-48 hónap) 10
2 Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati Ár (nettó HUF+áfa) / Súlyszám: 75
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: "II.2.4) A közbeszerzés
mennyisége" pont folytatása (1):
2.16. Palettázó - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 5600 mm,
&#61607; szélesség: 1560 mm,
&#61607; magasság: 3920 mm.
Tömeg: 2500 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 12 kW.
2.17. Depalettázó vonal - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 6000 mm,
&#61607; szélesség: 4000 mm,
&#61607; magasság: 3400 mm.
Tömeg: 2100 kg.
Névleges teljesítmény: 1200 db/perc.
Munkaspecifikus teljesítmény: 900 db/perc.
Elektromos teljesítmény igény: 38 kW
2.18. Üvegtisztító - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 1650 mm,
&#61607; szélesség: 400 mm,
&#61607; magasság: 1400 mm.
Tömeg: 340 kg.
Névleges teljesítmény: 19500 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 18000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.19. Lékeverő állomás beadagolókkal - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 1500 mm,
&#61607; szélesség: 1500 mm,
&#61607; magasság: 3000 mm.
Tömeg: 420 kg.
Névleges teljesítmény: 3600 l/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 3000 l/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 2,2 kW
2.20. Csavarkompresszor - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 850 mm,
&#61607; szélesség: 1100 mm,
&#61607; magasság: 1800 mm.
Tömeg: 530 kg
Elektromos teljesítmény igény: 11 kW
2.21. Depalettázó vonal - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 6000 mm,
&#61607; szélesség: 4000 mm,
&#61607; magasság: 3400 mm.
Tömeg: 2100 kg
Névleges teljesítmény: 1200 db/perc
Munkaspecifikus teljesítmény: 900 db/perc

Elektromos teljesítmény igény: 7,5 kW
2.22. Kihordó szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 1000 mm,
&#61607; szélesség: 150-450 mm,
&#61607; magasság: 950 mm.
Tömeg: 120 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,55 kW.
2.23. Címkéző - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 2200 mm,
&#61607; szélesség: 1430 mm,
&#61607; magasság: 2050 mm.
Tömeg: 440 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 5 kW
2.24. Szállító szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 5000 mm,
&#61607; szélesség: 400-800 mm,
&#61607; magasság: 950 mm.
Tömeg: 320 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0.75 kW.
2.25. Zsugorfóliázó - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 4200 mm,
&#61607; szélesség: 2300 mm,
&#61607; magasság: 2200 mm.
Tömeg: 2870 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 28 kW.
2.26. Szállító szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 2500 mm,
&#61607; szélesség: 400-800 mm,
&#61607; magasság: 950 mm.
Tömeg: 160 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.
2.27. Palettázó - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 5600 mm,
&#61607; szélesség: 1560 mm,
&#61607; magasság: 3920 mm.
Tömeg: 2500 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 7.5 kW
2.28. Raklap továbbító - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 2000 mm,
&#61607; szélesség: 1200 mm,
&#61607; magasság: 350 mm.

Tömeg: 450 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.29. Raklapfóliázó - 1 db
Befoglaló méretek:
&#61607; hosszúság: 2300 mm,
&#61607; szélesség: 1600 mm,
&#61607; magasság: 2300 mm.
Tömeg 250 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 1,5 kW
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: 1820372993 azonosító számú projekt
II.2.13) További információ „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának
elősegítése a feldolgozásban” 1820372993 azonosító számú projekt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
"II.2.4) A közbeszerzés mennyisége" pont folytatása (2):
2.30. Targonca, 1,5 tonna teherbírású, 4,5 m-es emelőmagasság, villa oldalmozgató egységgel - 1
db
Terhelhetőség: 1500 kg.
Emelési magasság: 4,5 m.
Villamozgatás: hidraulikus.
Nyertes Ajánlattevő feladata az eszközök 4288 Újléta, 92/2. hrsz. alatti épületbe történő leszállítása,
összeszerelése, telepítése, a magyar nyelvű kezelési, karbantartási, és használati utasítások,
szervizkönyvek Ajánlatkérő képviselője részére történő hiánytalan átadása.
A részletes információkat az egyéb közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés
mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6)
bekezdései az irányadóak.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos
költséget: csomagolási költség, a helyszínre történő szállítás, a fuvareszközökről történő lerakás,
összeszerelés, telepítés.
II.2.13) "További információ" ponthoz:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222372019
honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az eljárás
iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére. 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.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról)
3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés 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.
A kizáró okok tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 64.§, 74.§ és a Kbt. 71.§ (4) bekezdése,
valamint a 114.§ (2) bekezdésének releváns rendelkezései.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
"VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot" pont folytatása (1):
ÖSSZPONTSZÁM: Ajánlatkérő összeadja az 1., 2. és 3. részszempontokra adott pontszámokat. A
legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
VI.3.4) További információk:
1. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában
kell benyújtani. Az elektonikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető
formátumban(.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy v több file-ban.
2. Jelen eljárás árubeszerzésre irányul.
3. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a közbeszerzési
dokumentumokat átvették. 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 csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése
tekintetében.
5. 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.
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 ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett 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 nem szükséges.
7. 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.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: "VI.3.4) További információk"
pont folytatása (1):
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. 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 a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint 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: M1.

20. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg
gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
"VI.3.4) További információk" pont folytatása (2):
21. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2)
bekezdését.
-3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam
áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel
hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési
dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő
olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül
értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági
követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
22. 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 közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 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.
23.Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóthné dr. Asztalos
Ágnes, Lajstromszáma: 00206.
24. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
25. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
26. Ajánlattevőknek a megajánlott termékre vonatkozó ártáblázatot és a részletes műszaki
paraméterek ismertetését az ajánlat részeként csatolnia kell.
27. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását nem teszi lehetővé.
28. Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, ugyanis a tormafeldolgozó gépsor
egy egységet képez. Szerves része mindegyik gép, amelyik a sorba be van illesztve. Úgy
került megtervezésre a gyártási folyamat, hogy minden gyártási részegység az előzőre épül.
Részegységekre nem tagolható, az egész termelési folyamatot egy egységként kell kezelni, ezért
gazdaságilag és garanciális szempontok alapján ésszerűtlen lenne több különböző gazdasági
szereplővel szerződést kötni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági szempontokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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. § (1a) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23.§-ában meghatározott módon, a felhívás
feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül
megkezdett, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szállításainak
ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a szállítás
mennyiségét (db), a teljesítés kezdő és véghatáridejét (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést
kötő másik fél nevét és címét, a referenciát adó személy neve, telefonszáma, a szállítás tárgyának
pontos megjelölését, 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.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére,
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3
évben teljesített, legalább 1 db gyártó és/vagy feldolgozó gép és/vagy gépsor szállítása tárgyú
referenciával.
Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbért Vevő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés teljes nettó értékének 1%-a /késedelmes naptári nap
a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma
késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő súlyos szerződésszegésnek
tekinti, amely megnyitja számára az azonnali hatályú felmondás vagy elállás és a meghiúsulási kötbér
érvényesítéséhez fűződő jogát. Ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel ajánlatkérő, hanem
a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó olyan okból,
amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Vevő a szerződést
azonnali hatályú felmondással vagy elállással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés
szerinti teljes nettó ajánlati ár értékének 30%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi
kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási
kötbér összegébe.
A Vevő felmondási/elállási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A felmondás az
Eladó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
A kötbér esedékessé válik, amikor a Vevő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.
A kötbérek- a Ptk 6:186.§ (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben érvényesíthetőek, ha a
nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Jótállás: 12 hónap. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont.
A jótállás időtartama a berendezések műszaki átadás-átvételének napjával kezdődik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beszerzést a 1820372993 azonosítószámú, „Mezőgazdasági termékek értéknövelése
és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” tárgyú projektből finanszírozza,
utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 50%-a.
Ajánlatkérő 30% előleget biztosít. A teljesítés során 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására
van lehetőség. Az 1. részszámla összege a nettó ajánlati ár 30%, amely 30%-ot elérő megvalósult
teljesítés esetén nyújtható be. A 2. részszámla összege a nettó ajánlati ár 70%, amely 70%-ot
elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. A végszámlát a berendezések 100%-ának a 4488
Újléta, 92/2. hrsz. alatti épületben történő összeszerelését, telepítését, a magyar nyelvű kezelési,
karbantartási, és használati utasítások, szervizkönyvek Ajánlatkérő képviselője részére történő
hiánytalan átadását követően, az Ajánlatkérő által történő elfogadást (berendezések műszaki
átadás-átvétele) és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A végszámla összege
a nettó ajánlati ár 30%. Az előleg teljes összege az 1. részszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő nem ír elő előleg visszafizetési biztosítékot.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési
határidővel történik, banki átutalással.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít
ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a
vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési

dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység
elvégzése.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja

IV.2.4)

Dátum: (éééé/hh/nn)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a
irányadó.
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:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: A karakterkorlátra tekintettel a VI.3.4. és a III.1.1. pontban kerül rögzítésre.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont és a kiszállási idő tekintetében a
pontozás az alábbiak szerint történik:
Az ajánlati ár értékelési részszempont (3. értékelési szempont) esetében a ponthatárok közötti
pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet
alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
A kiszállási idő értékelési szempont (2. értékelési szempont) esetében a ponthatárok közötti
pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet
alkalmazásával:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)

VI.4)

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb
érték, amire a maximális pontszámot adja (8 óra)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (24 óra)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva: A hiba bejelentése fax vagy e-mail útján történhet.
A fax vagy e-mail üzenet Ajánlatkérő általi elküldése és az Ajánlattevőnek a helyszínen történő
megjelenése közötti időtartam, órában, legfeljebb egy tizedes jegy pontossággal megadva.
Ajánlatkérő a 8 óra vagy annál rövidebb időtartamú megajánlásra a legkedvezőbb, 10 pontot adja
(értékelési felső limit). Ajánlattevő 24 óránál hosszabb időtartamot nem ajánlhat meg. A 24 óra
időtartamot meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján
érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő abban az esetben is érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot,
ha a kiszállási időre tett vállalás nem órában kerül megadásra.
Az 1. részszempont (többlet jótállás vállat időtartama) esetén az értékelés módszere az egyenes
arányosítás:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő ezen értékelési szempont keretében az előírt kötelező 12 hónap mértékű jótállást
meghaladó vállalást értékeli, hónapokban megadva.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a többlet jótállás vállalt időtartama értékelési résszempont
vonatkozásában a következőket írja elő: a 48 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű
megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési
felső limit).
Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag a kötelező 12 hónap
mértékű jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő.
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem
hónapokban kerül megadásra.
Az 1. és a 2. értékelési szempont esetében, ha ajánlattevő megajánlása a legkedvezőbb szintként
meghatározott értéktől kedvezőbb, ajánlatkérő a fenti képletek alkalmazása során abban az esetben
is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (4641/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212052019/
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/EKR000212052019/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: Kittenberger Kálmán Növény-és Vadaspark bővítése
Hivatkozási szám: EKR000212052019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás

45210000-2

Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése
keretében az Oktatóház és az ahhoz tartozó közmű, valamint a Látványkifutó IV. kiviteli terveinek elkészítése
és a kivitelezési munkáinak teljeskörű elvégzése a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű
átalányáron.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)

Elnevezés: Kittenberger Kálmán Növény-és Vadaspark bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45210000-2

További tárgyak:
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17., Oktatóház: hrsz.: 0404/6.,
Látványkifutó IV.: hrsz.: 6354/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Elvégzendő feladatok és főbb mennyiségi adatai:
Oktatóház:
- Meglévő kőtörmelékes termőréteg leszedése:75,5 m3;
- Földkiemelés sziklás talajban 391 m3;
- Talajjavító réteg készítése dolomitos töltőanyaggal: 93 m3;
- Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával: ~42 m3;
- Talpgerenda készítése: ~17 m3;
- Vasalt aljzatlemez készítése változó vastagságban betonpumpás bedolgozással:~60 m3;
- 20 cm vastag vasbeton fal zsaluzása kétoldali zsaluzattal :~140 m2;
- Síklemez zsaluzása alátámasztó állvánnyal, 4,0 m magasságig: ~257 m2;
- Homlokzati csőállvány készítése: ~297 m2;
- Betonacél szerelés készítése: ~11 t;
- Sík vasbeton lemezfödém betonozása: ~51 m3;
- Úsztatott esztrich készítése: ~248 m2;
- Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése: 43 db;
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése: ~121 m2;
- Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből: ~119 m2;
- Hézagosan rakott 1. o. borovifenyő függőleges palló: ~55 m2;
- Deszkaborítás fenyő: ~111 m2;
- Belső oldalfalvakolat készítése: ~600 m2;
- Hőszigetelő vakolatrendszer: ~205 m2;
- Függesztett gipszkarton álmennyezet készítése: 235 m2;
- Padlóburkolat készítése: ~218 m2;
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben: ~115 m2;
- Ablak: 14 db;

- Minősített felülvilágító rendszer: 7 db;
- Acél beltéri ajtó: 12 db;
- Diszperziós festés: ~859 m2;
- Lazúrozás fa felületeken: ~342 m2;
- Talajnedvesség elleni szigetelés: ~258 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés: ~244 m2;
- Homlokzati hőszigetelés: ~215 m2;
- Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése: ~249 m2;
- Lapostető hő- és hangszigetelése: ~390 m2;
- Alapterületre vonatkozó adatok: bruttó 352,8 m2, nettó 261,59 m2 + 43,55 m2 fedett-nyitott előtér.
Oktatóház közműépítések:
- KG-PVC tokos csatornacsõ csapadékvízhez: ~206 m;
- KPE cső használati vízvezeték: ~129 m;
- KG-PVC csatornacsõ szennyvízhez: ~122 m;
- KPE cső Szürkevíz: ~118 m;
- Nyomvonal kialakítása, földkimeléssel: ~693 m;
- Földvisszatöltés nyomvonal mentén: ~519 m3;
- Sziklalazítás, verőfejezés: ~555 m3;
- Szennyvíz akna: 2 db;
- Csapadékvíz akna: 7 db;
- Akna-Víz: 1 db;
- Csapadékgyűjtő akna /20m3/ 1 db;
- Szikkasztó (3m3) 1 db.
Látványkifutó IV.:
- Humusz termőréteg leszedése: ~158 m2;
- Földkiemelés épület helyén,gépi rővel,ó: ~66 m3;
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával ~158 m2;
- Kifutó körül 2m széles sávban tereprendezés: ~187 m2;
- Vasbeton sávalapok készítése: ~28 m3;
- Betonacél szerelése: 4 t;
- Beton aljzat készítése: ~52 m2;
- Hegesztett betonacél háló elhelyezése: ~52 m2;
- Kapcsolati csomópontok kialakításához szükséges züzihorganyzott acélszerkezetek elhelyezése: ~1,1 t;
- 5 cm akác palló borítás: ~63 m2;
- 2,5 cm 1.o akác/fenyő deszka vízszints borítás: ~39 m2;
- 2,5 cm 1. o. akác/fnyő palló függőleges borítás: ~24 m2;
- Ácsszerkezetek felületkezelése, lazúrozása ~251 m2;
- Homok feltöltés: ~31 m3;
- Tüzihorganyzott acélszerkezetű tolókapuk készítése: 3 db;
- Acélszerkezetű nyílóajtó készítése: 2 db;
- 4mm polimerbitum lemez csapadékvíz elleni szigetelés: ~130 m2;
- Fa tetőszerk. váz között kőzetgyapot: ~66 m2;
- boksz padló: XPS szigetelés: ~52 m2;
- Itatók, csőfűtéssel: 4 db;
- alapterületre vonatkozó adatok: bruttó 92,1 m2, nettó 78,56 m2 (melyből 39,48 m2 fedett-nyitott esőbeálló +
39,08 m2 a bokszok alapterülete.
Vállalkozó feladatát képezi az építészeti, szakági munkák kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a felelős műszaki vezetői feladatokat maga az
ajánlattevő végezzen el.
A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az
ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető
ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt
szakember kötelezően előírton felüli szakmai tapasztalatának összesített száma (db) 10

2 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont b) alpontjában megjelölt szakember kötelezően előírton
felüli szakmai tapasztalatának összesített száma (db) 10
3 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont c) alpontjában megjelölt szakember kötelezően előírton
felüli szakmai tapasztalatának összesített száma (db) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.7.) pontban megadott 240 nap a munkaterület átadásától a műszaki átadásátvételi eljárás megkezdéséig tartó időtartamot jelenti. A Látványkifutó kivitelezésének (műszaki átadásátvételi eljárás megkezdése) közbenső, kötbérterhes határideje: a szerződés hatálybalépését követő 90 nap.
A kiviteli tervek elkészítése az adott kivitelezési munka megkezdésének előfeltétele.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a
fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az
eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a
hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell eljárnia: Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.. Ajánlattevőnek az

alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy)
vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben:
a) nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39.
§ (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében, továbbá
b) nem szerepel 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69.
§ (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem
szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló
illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást
(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. A névjegyzékben valamennyi
olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői
tevékenységet fognak végezni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Terjedelmi korlátozásra tekintettel a felhívás II.2.13)
pontjának folytatása:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint
folytatja le. Ajánlatkérő a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.)
Korm. rendelet és a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény
és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról szóló
1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján támogatásban (Támogatás) részesült. Ajánlatkérő
a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha megvalósítás időszakának meghosszabbítását és a forráskiegészítést biztosító
támogatói okirat módosítására nem került sor. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő
a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződésben - felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba,
amíg a megvalósítás időszakának meghosszabbítását, illetve a közbeszerzési eljáráshoz szükséges
fedezetet biztosító támogatói okirat nem áll rendelkezésre, nem lép hatályba. Amennyiben a
szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 6 hónapon belül nem kerül sor, a
szerződés meghiúsultnak tekintendő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás
feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadásátvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/
referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a értelmében a 22. § (3)
bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell
adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről
felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét
az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező
időpont megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés
b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek,
képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek
bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell a szakember
– szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát
(keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban
előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az
adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás
ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező
ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra

irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű
szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által
vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban
vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum
benyújtása is szükséges.
M.3. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja
alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevekénységre is kiterjedő minőségirányitasi rendszerre
vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát. Az ajánlatkérő
köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőség biztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha
a szobán forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az
említett tanúsítványokat az előirt határidőn belül megszerezni, felteve, hogy a gazdasági szereplő
bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előirt minőségbiztosítási
szabványoknak.
M.4. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján
az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű),
független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4)
bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer
leirasa).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt
évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt),
a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munkák kivitelezése) szerinti referenciával/
referenciákkal, amely(ek) magában foglalta/foglalták az alábbi kivitelezési munkákat elvégzését:
a) tartalmazott legalább 1 db, a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet alapján elővigyázatosságot igénylő
állatok kategóriájába tartozó állatkerti emlős állatfaj tartására és bemutatására alkalmas, állatkerti
létesítmény kivitelezését;
b) magában foglalt napelem rendszer kiépítést;
c) magában foglalt legalább villanypásztor kiépítést
d) tartalmazott összesen közmű vezeték lefektetést
e) az a)-e) pontok valamelyike a beruházás a kivitelezés időszakában a közcélú forgalomra
megnyitott, üzemelő létesítmény területén valósult meg
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet,
1. melléklet IV. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek
megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező
szakember, aki legalább 1 db, nettó 250 M Ft összértékű építési beruházásban az előírt
kategória szerinti szakág vonatkozásában felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy
építésirányítói és/vagy művezetői feladatkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik;
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész 3. pontja szerinti,
legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes)
szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki legalább 1 db, nettó 250 M Ft
összértékű építési beruházásban az előírt kategória szerinti szakág vonatkozásában felelős műszaki
vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói és/vagy művezetői feladatkörben szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkezik;
c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész 5. pontja szerinti,
legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes)
szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki legalább 1 db, nettó 250 M Ft
összértékű építési beruházásban az előírt kategória szerinti szakág vonatkozásában felelős műszaki
vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói és/vagy művezetői feladatkörben szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkezik;
d) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I. Tervezés, 2. rész 2. pontja szerinti „É” szakterületi
jelölésű (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati
idővel rendelkező tervező szakember vagy
más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont
szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a
szakember nem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-c) alpont
szerinti felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi

követelményként előírt képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel
nem rendelkezik.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre
is kiterjedő minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3)
bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetvédelmi
intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű
dokumentummal (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Terjedelmi korlátozásra tekintettel a
felhívás III.1.3) pontjának folytatása:
Ajánlatkérő generálkivitelezés kifejezés alatt az olyan, fővállalkozó kivitelezőként végzett kivitelezést
érti, amelynek magában foglalta a teljes építőipari kivitelezési tevékenység megszervezését,
szükség esetén az egyes szakágak szerinti alvállalkozó kivitelezők összefogását, tevékenységük
koordinálását.
Építésvezetői, építésirányítói, művezetői szakmai tapasztalat alatt az olyan feladatkör értendő,
amelynek keretében a szakember az építőipari ágazatban vezetői feladatok ellátására kap
megbízást, így feladatkörében egy adott építési beruházás megvalósítása során kell ellátnia
mindazon feladatokat, amelyek a vezetés körébe tartoznak. Feladatait képezi a kivitelezésben
résztvevő szervezetek és személyek munkájának megszervezése és irányítása, alvállalkozók
koordinálása, a szak- és betanított munkásokat irányítása, a kivitelezési munkák ellenőrzése, a
munkavédelmi szabályok és a minőségbiztosítási előírások betartása, műszaki minőségi problémák
megoldása, a munka előírt norma szerinti teljesítménynek megfelelő előírt minőségben való
elvégeztetése, munkafegyelem betartása, mennyiségszámítások elvégzése, anyagrendelések
lebonyolítása, a megvalósuló létesítmények dokumentációjának összegyűjtése.
Az M.1. pont a)-e) alpontokban előírt feltételek több bemutatott referencia alapján is igazolhatók,
azaz az M.1. alkalmassági követelmény alpontjaiban meghatározott valamennyi követelménynek
való megfelelés egy vagy több referenciával is igazolható, azzal a megkötéssel, hogy egy adott
alponton belül előírt értékre vagy tárgyra vonatkozó követelmény több, bemutatott referencia
értékének, tárgyának összevonásával nem igazolható.Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a
referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától
visszafelé számított 5 éves (60 hónapos) időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M.2. pont esetében szakember több pozícióra (a-d)) pontok szerinti feladatkör) jelölhető, a
szakemberek között az átfedés megengedett. Az M.2. pontban meghatározott szakmagyakorlási
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat minősül alkalmassági
követelménynek, a jogosultság megléte szerződéskötési feltétel, azonban az alkalmassági
követelmény a jogosultsággal is igazolható.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2)
bekezdésére, a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11), 114. § (2) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében és 23. §-ban írtakra.
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 kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített
közbenső- és a végteljesítési (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) határidőt olyan okból,
amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított, a
nettó teljes szerződéses ellenérték 0,5%-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra. A 30 napot
meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni,
mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Hibás teljesítési kötbér:
vállalkozó szerződésben vállalt közbenső intézkedések elmulasztása, vagy hibás teljesítés esetén kötbér
fizetésére köteles. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett munkának a Megrendelő által meghatározott
értéke. A kötbér mértéke legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30%-a. Meghiúsulási kötbér: nyertes ajánlattevő
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a szerződésben
rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke nettó teljes szerződéses ellenérték 30 %-

a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó. Teljesítési
biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes
ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben teljesítési biztosítékot
nyújt a szerződés megkötésekor Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint.
Jólteljesítési biztosíték: nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő
mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot
nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott
módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, amely a műszaki
átadás-átvétel lezárásának napja és a jótállás időtartamának (36 hónap) lejártát követő további 60 napra
kell fenntartani. A Jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet alapján - alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a
322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint - teljesítésigazolást
követően, számla ellenében, átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes
ajánlattevő erre irányuló igénye esetén előleget biztosít. Az előleg igénylése nem kötelező. Az
előleget a szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum
benyújtásával. Az előleg elszámolására az első részszámlában kerül sor. Az előleg kifizetése
az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. A nyertes ajánlattevő - erre
vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát (5%-os mértékben) nyújthat be és a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő 3 db rész- és 1 db
végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a szerződéstervezetben részletezett ütemezés
szerint. A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti
teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának
feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak
összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. A kiviteli
tervek elkészítésének ellenértéke az első részszámlában kerül elszámolásra. A vállalkozói díj
megfizetésére a vállalkozó általi teljesítés és a műszaki ellenőr javaslata alapján a Megrendelő
által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében
átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet alapján. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a
322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint kerül kifizetésre az
ellenszolgáltatás. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor az utalással a bank a Megrendelő
bankszámláját megterheli. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Késedelmes
fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet. A részletes fizetési
feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
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 épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet; - az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő
tárgyalást tart, azzal, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését
követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és
értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben Ajánlatkérő a döntéséről haladéktalanul értesíti
az ajánlattevőket, és az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés Ajánlatkérő általi megküldésével
áll be. Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéstervezetről, a szerződéses feltételekről (szükség
szerint a közbeszerzési műszaki leírásról is), valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők
megajánlásairól. Ajánlatkérő a fentieket meghaladóan nem határoz meg olyan elemet, amelyről
nem tárgyal. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult
vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő
megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult
az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több
tárgyalási fordulót is tarthat. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és dokumentációt, az
Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya
és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy - az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy
annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges
ajánlatot tenni, vagy - az értékelés szempontjai vagy módszere változna. A tárgyalások lezárásaként
az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre
bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel.
Ajánlatkérő a végleges ajánlatok beadásának határidejét előzetesen meghatározza azzal, hogy a
végleges ajánlattételre a szóbeli tárgyalási fordulók lezárását követően, eltérő napon, írásban kerül
sor. Amennyiben valamely ajánlattevő nem él szerződésmódosítási javaslattal és az ajánlattevő a
tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, vagy
előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben Ajánlatkérő úgy
tekinti, hogy a (korábbi) ajánlatát módosítás nélkül fenntartja, vállalva annak következményét, hogy
a tárgyalási forduló során a feltételek olyan módon változhatnak, amelyek folytán a korábbi ajánlat
adott esetben érvénytelennek minősül azzal, hogy bármely tárgyalási fordulóról való távolmaradás
nem zárja ki a végleges ajánlattétel lehetőségét. Amennyiben nem került sor végleges írásbeli és
zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával azt megelőzően ismerteti
az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. Ha ajánlattevő a
tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás során korábban
tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor. A felhívás IV.2.5) pontjába
megadott kezdő időpont tervezett dátum. Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső
ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem
nyújt be, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata,
amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre. Ajánlatkérő
a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevő részére ajánlatkérő
átadja, vagy két munkanapon belül megküldi. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/04/15 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
esetén)

x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül
végrehajtásra.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Az 1.-3. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás
módszere, a 4.számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere
kerül alkalmazásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3000000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11748007-15430001-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a végleges
ajánlattételi határidő lejártáig, amennyiben tárgyalás tartására nem kerül sor, az erről szóló
értesítésben megjelölt határidőig a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint kell biztosítani, illetve igazolni.
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.
66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi,
gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

VI.4)

3. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A
felelősségbiztosítás éves kárösszege: legalább 100 millió forint, a káresemény összege legalább 50
millió forint.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt Amennyiben igen, abban az esetben be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és
a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Amennyiben ajánlattevő módosítani kívánja a megajánlott vállalkozói díjat, be kell nyújtania
az ennek megfelelően módosított árazott költségvetést a közbeszerzési dokumentumban
meghatározottak szerint.
8. Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára köteles folyamatosan rendelkezni MSZ 28001 (OHSAS
18001) szabvány szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított
munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerrel, vagy a fenti minőségbiztosítási,
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó
a vállalkozó által működtetett fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
irányítási rendszerek részletes, tartalmilag a fenti szabványok előírásainak mindenben megfelelő
rendszerrel. Továbbá ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási
rendszerrel, illetve ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel. A rendszerrel legkésőbb
a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell nyertes ajánlattevőnek. Ajánlatkérő felhívja
azajánlattevők figyelmét, hogy a fenti rendszer meglétének a szerződéskötés időpontjában fennálló
hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
9. Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti
munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik
alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő
egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek)
további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló
munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók
egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban 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 projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.
10. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Második Részében meghatározott szabályok szerint jár a Kbt. 113. § (6) bekezdésében és a Kbt.
114. § (2), (6) és (13) bekezdésében foglalt eltérésekkel, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok
előírásai szerint.
11. FAKSZ: dr. Víg Levente (00354).

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 (4487/2019)
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: Bcs. Fövenyes u. 1, Bcs. Andrássy út 38. energetik
Hivatkozási szám: EKR000003162019
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 „»Békéscsaba, Fövenyes utca 1. és Békéscsaba Andrássy út 38. szám alatti önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése« című, TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010 azonosítószámú projekt keretében
kivitelezési munkák elvégzése a Békéscsaba, Fövenyes utca 1. szám alatti főépületben vállalkozási
szerződés keretében”
Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010 azonosító számú projekt részeként, a Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A
szám alatti épület energetikai korszerűsítése építési-kivitelezés munkái.
Az építési munkahely megjelölése: Fövenyes utca 1/A. szám alatti ingatlan (1731 hrsz.),
Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A szám. szám alatti épület energetikai
korszerűsítése, a fejlesztés célja az intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A. szám alatti ingatlan (1731 hrsz.) telek területe: 5396 m2
Meglévő épület hasznos alapterület: 690,57 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelés: 768 m2
Nyílászáró elhelyezés/csere: 83 db
Központi fűtési rendszer felújítás/átalakítás: 1 klt
HMKE fotovillamos rendszer kialakítás: 1 klt
Tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása: 1 klt.
Az építési eljárásokat és technológiákat a jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli
tervek tartalmazzák.
Az építési tevékenység jellege: Intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
A meglévő épület esetében felújítási munkák, építészeti, épületgépészeti, elektromos kivitelezéssel.
2.rész „»Békéscsaba, Fövenyes utca 1. és Békéscsaba Andrássy út 38. szám alatti önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése« című, TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010 azonosítószámú projekt keretében
kivitelezési munkák elvégzése a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti épületben vállalkozási szerződés
keretében”
Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
A TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010 azonosító számú projekt részeként, a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám
alatti épület energetikai korszerűsítése építési-kivitelezés munkái.
Az építési munkahely megjelölése: Andrássy út 38. szám alatti ingatlan (3067/1 hrsz.),
Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Békéscsaba, Andrássy út 38.szám. szám alatti épület energetikai
korszerűsítése, a fejlesztés célja az intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti ingatlan (3067/1 hrsz.) telek területe: 2632m2
Meglévő épület hasznos alapterület: 741,52 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelés: 673 m2
Nyílászáró felújítás, csere: 33 db
Központi fűtési rendszer felújítás/átalakítás: 1 klt
HMKE fotovillamos rendszer kialakítás: 1 klt
Tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása: 1 klt.
Az építési eljárásokat és technológiákat a jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli
tervek tartalmazzák.
Az építési tevékenység jellege: Intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 114724616 (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: Bcs. Fövenyes u. 1. szám alatti főépület energetik
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45261400-8

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45321000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A. szám alatti ingatlan
(1731 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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:
A TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010 azonosító számú projekt részeként, a Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A
szám alatti épület energetikai korszerűsítése építési-kivitelezés munkái.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
Fövenyes utca 1/A. szám alatti ingatlan (1731 hrsz.),
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A szám. szám alatti épület energetikai
korszerűsítése, a fejlesztés célja az intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A. szám alatti ingatlan (1731 hrsz.) telek területe: 5396 m2
Meglévő épület hasznos alapterület: 690,57 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelés: 768 m2
Nyílászáró elhelyezés/csere: 83 db
Központi fűtési rendszer felújítás/átalakítás: 1 klt
HMKE fotovillamos rendszer kialakítás: 1 klt

Tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása: 1 klt.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat a jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt
kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege: Intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
A meglévő épület esetében felújítási munkák, építészeti, épületgépészeti, elektromos kivitelezéssel.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői és
üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, betartása a
kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres
üzembehelyezéséhez és a használatbavételhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi
tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell (pl. mérőhelyek kialakítása, mérőóra csere,
közmű fejlesztési díj, mért/méretlen vezeték kiépítését, közüzemi szolgáltatók/hatósági hozzájárulás).
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
A Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A. szám alatti épület energetikai korszerűsítés esetében nem releváns.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A. szám alatti épület energetikai korszerűsítés esetében nem releváns.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:
Kivitelezés:
- A projektterületen a kivitelezés üteme szerint adott esetben a szükséges forgalomkorlátozásokra
Ajánlattevőnek (kivitelezőnek) kell tervet készíteni. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá
kell hagyatni, a kivitelezés csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos
tervszolgáltatást elfogad.
- Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a
megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása.
Ajánlattevő feladata a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti munkabiztonsági és
egészségvédelmi terv elkészítése.
- Ajánlattevő feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges tervezői művezetés biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt többlet jótállás
időtartama egész hónapokban meghatározva(max. 24 hónap) 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) 5
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 – 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-6.5.1-16-BC1-2017-00010
II.2.9) További információ:
Részletes, bővebb információ a csatolmányokban szereplő dokumentumokban.
II.2.1)
Elnevezés: Bcs. Andrássy út 38. szám alatti épület energetika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45261400-8

Kiegészítő szójegyzék

45310000-3
45321000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti ingatlan (3067/1
hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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:
A TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010 azonosító számú projekt részeként, a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám
alatti épület energetikai korszerűsítése építési-kivitelezés munkái.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
Andrássy út 38. szám alatti ingatlan (3067/1 hrsz.),
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
Az építési-kivitelezési feladat a Békéscsaba, Andrássy út 38.szám. szám alatti épület energetikai
korszerűsítése, a fejlesztés célja az intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti ingatlan (3067/1 hrsz.) telek területe: 2632m2
Meglévő épület hasznos alapterület: 741,52 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelés: 673 m2
Nyílászáró felújítás, csere: 33 db
Központi fűtési rendszer felújítás/átalakítás: 1 klt
HMKE fotovillamos rendszer kialakítás: 1 klt
Tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása: 1 klt.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat a jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt
kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege: Intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb
energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
A meglévő épület esetében felújítási munkák, építészeti, épületgépészeti, elektromos kivitelezéssel.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációban, az építési engedélyekben, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői és
üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, betartása a
kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres
üzembehelyezéséhez és a használatbavételhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi
tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell (pl. mérőhelyek kialakítása, mérőóra csere,
közmű fejlesztési díj, mért/méretlen vezeték kiépítését, közüzemi szolgáltatók/hatósági hozzájárulás).
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
A Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti épület energetikai korszerűsítés esetében nem releváns.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
A Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti épület energetikai korszerűsítés esetében nem releváns.
1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
1.3.1. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők:
Kivitelezés:
- A projektterületen a kivitelezés üteme szerint adott esetben a szükséges forgalomkorlátozásokra
Ajánlattevőnek (kivitelezőnek) kell tervet készíteni. A terveket az érintett kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóvá
kell hagyatni, a kivitelezés csak azt követően, a jóváhagyott tervek szerint történhet. Ajánlatkérő szakaszos
tervszolgáltatást elfogad.
- Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli tervdokumentáción túlmenően minden, a
megvalósuláshoz esetlegesen szükséges gyártmány, technológiai és egyéb tervdokumentáció biztosítása.

Ajánlattevő feladata a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) aa) szerinti munkabiztonsági és
egészségvédelmi terv elkészítése.
- Ajánlattevő feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges tervezői művezetés biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama
hónapokban meghatározva (max 24 hónap) 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása(fő) 5
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 – 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-6.5.1-16-BC1-2017-00010
II.2.9) További információ:
Részletes, bővebb információ a csatolmányokban 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
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: Bcs. Fövenyes u. 1. szám alatti főépület energetik
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:
2019/03/07 (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: Csaba-Komplex Építőipari Szolgáltató, és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83891863
Postai cím: Kálvin Utca 14.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.komplex@gmail.com
Telefon: +36 302199736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25331783204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52345056
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50533644
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - épületgépészet
- villanyszerelés
- burkolás
- bádogozás
- nyílászárók beépítése
- lakatos munkák
- festés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14663868204
Hivatalos név: Complex-Brick Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67887736
Postai cím: Tavasz Utca 63
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23771767204
Hivatalos név: Csaba-Komplex Építőipari Szolgáltató, és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83891863
Postai cím: Kálvin Utca 14.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25331783204
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Bcs. Andrássy út 38. szám alatti épület energetika
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:
2019/03/07 (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: Csaba-Komplex Építőipari Szolgáltató, és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83891863
Postai cím: Kálvin Utca 14.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.komplex@gmail.com
Telefon: +36 302199736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25331783204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64579616
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64190972
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - épületgépészet
- villanyszerelés
- burkolás
- bádogozás
- nyílászárók beépítése, javítása
- lakatos munkák
- festés
- akadálymentes lépcsőjáró berendezés beépítése
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: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204
Hivatalos név: NOVUS-DOM Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29564497
Postai cím: Vandháti Út 34
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14663868204

Hivatalos név: Complex-Brick Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67887736
Postai cím: Tavasz Utca 63
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23771767204
Hivatalos név: Csaba-Komplex Építőipari Szolgáltató, és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83891863
Postai cím: Kálvin Utca 14.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25331783204
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:
2019/01/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4001/2019)
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: BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56220087
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falus Dóra
Telefon: +36 307741033
E-mail: dora.falus@bku.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bku.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
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: Takarítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000767792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzés célja a már működő és jövőben nyíló BKK Ügyfélközpontok, illetve a Gvadányi úti bérelt
telephely esztétikai
állagmegőrzése, tisztántartása.
1. Az Ügyfélközpontok helyszínenként:
1.1. Kelenföldi ÜC • Cím: Budapest XI. kerület Kelenföld vasútállomás metróállomás, nyitva tartási idő:
5:30-22:00. Alapterület: 419,84 m2. Munkaállomás: 9 pult • Nyitvatartási idő alatt
jelenlévő összlétszám: 7 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: 2 m2 (külön zárható helyiség)
1.2. Baross tér ÜC • Cím:Budapest, VII. kerület, Baross tér, gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •
Terület: 162,33 m2 • Munkaállomás: 4 pult •
Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 6 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: 1,5 m2 (külön
zárható helyiség) 1.3. Móricz Zsigmond körtér ÜC • Cím: XI. kerület, Móricz Zsigmond körtér GOMBA •
nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 107,8 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: nincs
1.4. Deák Ferenc tér ÜC • Cím: V. kerület, Deák Ferenc tér, gyalogos aluljáró, Király utcai kijárat • nyitva
tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 133,58 m2 • Munkaállomás: 3 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő
összlétszám: 6 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.5. Ferenciek tere ÜC • Cím: V. kerület, Ferenciek tere, gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •
Terület: 42,63 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 3 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: nincs
1.6. KÖKI Terminál ÜC • Cím: XIX. kerület M3 végállomás átjáróban • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület:
51,22 m2 • Munkaállomás: 3 pult
• Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.7. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A ÜC • Cím: XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér •
nyitva tartási idő: 8:00-22:00 • Terület: 10,71 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 2 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: nincs
1.8. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B ÜC • Cím: XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér •
nyitva tartási idő: 9:00-21:00 • Terület
: 20,16 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 2 fő • Takarítószer
tárolására alkalmas helyiség:
nincs
1.9. Déli Pályaudvar ÜC • Cím: Budapest I. ker., Krisztina körút 37/A. 128/N. helyiség • nyitva tartási idő:
5:30-22:00 • Terület:
89,13 m2 • Munkaállomás: 3 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 5 fő • Takarítószer tárolására
alkalmas helyiség:
külön zárható takarítószer szekrény
1.10. Népliget ÜC • Cím: Budapest, Népliget gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •Terület: 34,38
m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására
alkalmas

helyiség: nincs
1.11 Széll Kálmán téri ÜC • Cím: Budapest, Széll Kálmán tér Szolgáltatóépület • nyitva tartási idő: 5:30-22:00
• Terület
: 203,45 m2 • Munkaállomás: 4 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 5 fő • Takarítószer
tárolására alkalmas helyiség:
6m2 (lépcső alatti nem zárható terület)
1.12. Szentlélek téri ÜC • Cím: Budapest, Szentlélek tér • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •
Terület: 51,6 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer
tárolására alkalmas
helyiség: 1,5 m2 (külön zárható helyiség) 2019-ben megnyíló új ügyfélközpontok: Helyszín Pult Üzemeltetés
tervezett kezdete Becsült alapterület*
Opciós helyszínek:
1. Csepel 2 2019. február hónap 48 m2
2. Rákosmente 2 2019. április hónap 53 m2 *
Az alapterületek a megvalósulási tervdokumentáció alapján felülvizsgálatra kerülnek. A további részletes
információkat a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36000000 (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: Takarítási szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelyei, illetve az általa megadott helyszín(ek)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés célja a már működő és jövőben nyíló BKK Ügyfélközpontok, illetve a Gvadányi úti bérelt
telephely esztétikai
állagmegőrzése, tisztántartása.
1. Az Ügyfélközpontok helyszínenként:
1.1. Kelenföldi ÜC • Cím: Budapest XI. kerület Kelenföld vasútállomás metróállomás, nyitva tartási idő:
5:30-22:00. Alapterület: 419,84 m2. Munkaállomás: 9 pult • Nyitvatartási idő alatt
jelenlévő összlétszám: 7 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: 2 m2 (külön zárható helyiség)
1.2. Baross tér ÜC • Cím:Budapest, VII. kerület, Baross tér, gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •
Terület: 162,33 m2 • Munkaállomás: 4 pult •
Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 6 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: 1,5 m2 (külön
zárható helyiség) 1.3. Móricz Zsigmond körtér ÜC • Cím: XI. kerület, Móricz Zsigmond körtér GOMBA •
nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 107,8 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: nincs
1.4. Deák Ferenc tér ÜC • Cím: V. kerület, Deák Ferenc tér, gyalogos aluljáró, Király utcai kijárat • nyitva
tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 133,58 m2 • Munkaállomás: 3 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő
összlétszám: 6 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.5. Ferenciek tere ÜC • Cím: V. kerület, Ferenciek tere, gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •
Terület: 42,63 m2 •

Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 3 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: nincs
1.6. KÖKI Terminál ÜC • Cím: XIX. kerület M3 végállomás átjáróban • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület:
51,22 m2 • Munkaállomás: 3 pult
• Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.7. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A ÜC • Cím: XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér •
nyitva tartási idő: 8:00-22:00 • Terület: 10,71 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 2 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: nincs
1.8. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B ÜC • Cím: XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér •
nyitva tartási idő: 9:00-21:00 • Terület
: 20,16 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 2 fő • Takarítószer
tárolására alkalmas helyiség:
nincs
1.9. Déli Pályaudvar ÜC • Cím: Budapest I. ker., Krisztina körút 37/A. 128/N. helyiség • nyitva tartási idő:
5:30-22:00 • Terület:
89,13 m2 • Munkaállomás: 3 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 5 fő • Takarítószer tárolására
alkalmas helyiség:
külön zárható takarítószer szekrény
1.10. Népliget ÜC • Cím: Budapest, Népliget gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •Terület: 34,38
m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására
alkalmas
helyiség: nincs
1.11 Széll Kálmán téri ÜC • Cím: Budapest, Széll Kálmán tér Szolgáltatóépület • nyitva tartási idő: 5:30-22:00
• Terület
: 203,45 m2 • Munkaállomás: 4 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 5 fő • Takarítószer
tárolására alkalmas helyiség:
6m2 (lépcső alatti nem zárható terület)
1.12. Szentlélek téri ÜC • Cím: Budapest, Szentlélek tér • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •
Terület: 51,6 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer
tárolására alkalmas
helyiség: 1,5 m2 (külön zárható helyiség) 2019-ben megnyíló új ügyfélközpontok: Helyszín Pult Üzemeltetés
tervezett kezdete Becsült alapterület*
Opciós helyszínek:
1. Csepel 2 2019. február hónap 48 m2
2. Rákosmente 2 2019. április hónap 53 m2 *
Az alapterületek a megvalósulási tervdokumentáció alapján felülvizsgálatra kerülnek. A további részletes
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
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő takarítási munka végzéséért felelős
szakemberek többlettapasztalata (minimun 36 maximum 180 hónap) 10
2 Késedelmi kötbér mértéke (Ft/késedelmes naptári nap) (minimum 15.000 Ft maximum 60.000
Ft) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A felhívás II.2.4) pontja szerint két telephely takarítási szolgáltatásának
megrendelésére nem vállal Ajánlatkérő kötelezettséget, de fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást a
2 opciós helyszínre is lehívja (az ajánlatban megadott áron).
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 1-10. A módszer (módszerek) ismertetése: nettó ajánlati ár fordított arányosítás, szakemberek
többlettapasztalata és kötbér egyenes arányosítás.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: A BKÜ Zrt. kezelésében álló ingatlanok általános takarítási
szolgáltatása
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:
2019/02/18 (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: PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79111285
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: pal.katalin@pqs.hu
Telefon: +36 309708066
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13711721
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688241
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: 36000000
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: telefonos
ügyfélszolgálat, takarítási feladatok
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88785930
Postai cím: Fogarasi Út 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11942548242
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79111285
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688241
Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242
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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 Központi
Kórház és Egyetemi Oktatókórház (4413/2019)
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 Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31769316
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkeok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkeok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000973522018
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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház területén található központi
kazánházban és épületek, létesítmények hőközpontjai közötti lévő távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
A közbeszerzési eljárás keretében az alábbi építési beruházás valósul meg:
A felügyeleti rendszer rekonstrukciója az alábbi 3 fő részből tevődik össze:
1. Villamos elosztószekrények rekonstrukciója:
A felügyeleti rendszer cseréjével egyidőben az elosztó szekrények részbeni felújítása, rekonstrukciója is
szükségessé vált. A meglévő elosztószekrény szerkezete és benne lévő villamos alkatrészek részben
megfelelő állapotúak. Az elosztókban a kontrollámák, relék, mágneskapcsolók cseréjét kell elvégezni az
alábbiak szerint.
A kontrollámpák cseréjét Schneider Harmony XB7 vagy ezzel műszaki egyenértékű LED-es jelzőlámpákra
kell kicserélni. A mágneskapcsolók cseréje Schneider TesysK típusú-, a relék Schneider RXM típusú, vagy
ezekkel műszaki egyenértékű (Siemens, Legrand, stb.) eszközökkel történhet.
Az elosztó rekonstrukciójánál figyelemmel kell lenni a Kórház mindenkori fűtési -, használati
melegvízellátására és egyéb technológiai hőellátásra. A kiviteli munkákat úgy kell a Kórház műszaki
igazgatóságával egyeztetve és jóváhagyatva elvégezni, hogy az épületek fűtése és használati
melegvízellátása az igényelt mennyiségben, hőfokban, optimalizált üzemvizeti feltételek mellett biztosítva
legyen.
A rekonstrukcióba bevont elosztók a fűtési rendszer fogyasztóit ellátó, kazánházi- és hőközponti fűtési
automatika elosztók.
2. Szabályozó szelepek rekonstrukciója :
A jelenlegi fűtési rendszer szabályozása a 2002-ben, a felügyeleti rendszerrel egy időben telepített terepi
eszközök segítségével történik. A szabályzó szelepek szeleptestei és érzékelői működőképesek, azonban
a szelepmozgató motorok a 16 éves használat mellett fizikailag elhasználódottak, legtöbbjük csak kézi
állítás mellett üzemelnek, allíthatók be a kívánt értékekre. A fentiek alapján és a jövőbeni biztonságos
üzenvitel, energiaellátás biztosítása céljából az összes szelep szelepmozgatójának cseréje szükséges.
A szelepmozgatóknak alkalmasnak kell lenni a jelenlegi telepített Siemens szeleptestek működtetésére.
Típusa: Siemens vagy ezzel műszakilag egyenértékű legyen.
3. Felügyeleti rendszer rekonstrukciója :
A felügyeleti rendszer rekonstrukció során az alábbiakat kérjük figyelembe venni. A telepítésre kerülő
felügyeleti rendszer kivitelezéséhez új villamos kiviteli tervek készítése szükséges. A Kórház műszaki
igazgatósága által jóváhagyott kiviteli tervek alapján készülhet a kivitelezés.
A telepítésre kerülő felügyeleti rendszernek képesnek kell lenni a meglévő és megmaradó hőmérséklet
érzékelők, és egyéb terepi eszközök fogadására. A telepítésre kerülő új fűtési szabályozó rendszernek
a meglévő rendszerhez hasonlóan, hőközpontonként telepített külső hőmérséklet érzékelők jele alapján
időjárás függő fűtési rendszert és értéktartó HMV szabályozást kell kialakítani. A felügyeleti rendszert a
jelenlegivel azonos struktúra szerint, autonóm hőközpontonkénti alrendszerekből kell felépíteni úgy, hogy az
egyes hőközpontok a központi rendszertől függetlenül önállóan - amennyiben a kommunikáció a központi
felügyeleti rendszerrel megszakad - is képesek legyenek ellátni a hozzájuk tartozó épület fűtési és használati
melegvíz igényét., a hőközpontba telepített vezérlők az adott rendszerhez tartozó külső hőmérséklet
érzékelő jele alapján, időjárás követő szabályozással zavartalanul kell biztosítaniuk az épület fűtését, illetve
a HMV tartály hőmérséklet érzékelők jele alapján a HMV ellátást.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
Az építési beruházás építési engedélyhez nem kötött.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66572152 (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: Távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 MISKOLC, SZENTPÉTERI KAPU 72-76. (HRSZ.: 3086/25)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház területén található központi
kazánházban és épületek, létesítmények hőközpontjai közötti lévő távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
A közbeszerzési eljárás keretében az alábbi építési beruházás valósul meg:
A felügyeleti rendszer rekonstrukciója az alábbi 3 fő részből tevődik össze:
1. Villamos elosztószekrények rekonstrukciója:
A felügyeleti rendszer cseréjével egyidőben az elosztó szekrények részbeni felújítása, rekonstrukciója is
szükségessé vált. A meglévő elosztószekrény szerkezete és benne lévő villamos alkatrészek részben
megfelelő állapotúak. Az elosztókban a kontrollámák, relék, mágneskapcsolók cseréjét kell elvégezni az
alábbiak szerint.
A kontrollámpák cseréjét Schneider Harmony XB7 vagy ezzel műszaki egyenértékű LED-es jelzőlámpákra
kell kicserélni. A mágneskapcsolók cseréje Schneider TesysK típusú-, a relék Schneider RXM típusú, vagy
ezekkel műszaki egyenértékű (Siemens, Legrand, stb.) eszközökkel történhet.
Az elosztó rekonstrukciójánál figyelemmel kell lenni a Kórház mindenkori fűtési -, használati
melegvízellátására és egyéb technológiai hőellátásra. A kiviteli munkákat úgy kell a Kórház műszaki
igazgatóságával egyeztetve és jóváhagyatva elvégezni, hogy az épületek fűtése és használati
melegvízellátása az igényelt mennyiségben, hőfokban, optimalizált üzemvizeti feltételek mellett biztosítva
legyen.
A rekonstrukcióba bevont elosztók a fűtési rendszer fogyasztóit ellátó, kazánházi- és hőközponti fűtési
automatika elosztók.
2. Szabályozó szelepek rekonstrukciója :
A jelenlegi fűtési rendszer szabályozása a 2002-ben, a felügyeleti rendszerrel egy időben telepített terepi
eszközök segítségével történik. A szabályzó szelepek szeleptestei és érzékelői működőképesek, azonban
a szelepmozgató motorok a 16 éves használat mellett fizikailag elhasználódottak, legtöbbjük csak kézi
állítás mellett üzemelnek, allíthatók be a kívánt értékekre. A fentiek alapján és a jövőbeni biztonságos
üzenvitel, energiaellátás biztosítása céljából az összes szelep szelepmozgatójának cseréje szükséges.
A szelepmozgatóknak alkalmasnak kell lenni a jelenlegi telepített Siemens szeleptestek működtetésére.
Típusa: Siemens vagy ezzel műszakilag egyenértékű legyen.
3. Felügyeleti rendszer rekonstrukciója :
A felügyeleti rendszer rekonstrukció során az alábbiakat kérjük figyelembe venni. A telepítésre kerülő
felügyeleti rendszer kivitelezéséhez új villamos kiviteli tervek készítése szükséges. A Kórház műszaki
igazgatósága által jóváhagyott kiviteli tervek alapján készülhet a kivitelezés.

A telepítésre kerülő felügyeleti rendszernek képesnek kell lenni a meglévő és megmaradó hőmérséklet
érzékelők, és egyéb terepi eszközök fogadására. A telepítésre kerülő új fűtési szabályozó rendszernek
a meglévő rendszerhez hasonlóan, hőközpontonként telepített külső hőmérséklet érzékelők jele alapján
időjárás függő fűtési rendszert és értéktartó HMV szabályozást kell kialakítani. A felügyeleti rendszert a
jelenlegivel azonos struktúra szerint, autonóm hőközpontonkénti alrendszerekből kell felépíteni úgy, hogy az
egyes hőközpontok a központi rendszertől függetlenül önállóan - amennyiben a kommunikáció a központi
felügyeleti rendszerrel megszakad - is képesek legyenek ellátni a hozzájuk tartozó épület fűtési és használati
melegvíz igényét., a hőközpontba telepített vezérlők az adott rendszerhez tartozó külső hőmérséklet
érzékelő jele alapján, időjárás követő szabályozással zavartalanul kell biztosítaniuk az épület fűtését, illetve
a HMV tartály hőmérséklet érzékelők jele alapján a HMV ellátást.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező műszaki leírás tartalmazza.
Az építési beruházás építési engedélyhez nem kötött.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva
hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 48
hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Távfelügyeleti rendszer rekonstrukciója
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:
2019/03/06 (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: Centrica Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19727057
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@centrica.com
Telefon: +36 14317700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12475182442
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66572152
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: Centrica Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19727057
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12475182442
Hivatalos név: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88444433
Postai cím: Kiskőrösi Út 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760203
Hivatalos név: CleanErgon Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33755731
Postai cím: Podmaniczky Utca 71
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24110402242
Hivatalos név: IMESZ-CELL Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65012312
Postai cím: Csontváry Utca 23
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23747340213
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:
2018/11/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 Vagyonkezelő Központ Zrt. (2650/2019)
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 Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavinics Tibor
Telefon: +36 15809436
E-mail: glavinics.tibor@bfvk.hu
Fax: +36 15809436
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: épület és közterület takarítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000319672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
1. rész: Bp. V., Curia u. 3. Takarítandó területek összesen (TTÖ): 1843 m2 A munka mennyisége (ME):
3 fö 4 óra/fö/munkanap 2. rész: Bp. VIII., Köbányai út 22. TTÖ: 4838 m2 ME: 4 fö 4 óra/fö/munkanap
3. rész: Bp. XI. ker., Keveháza u. 19-21. TTÖ: 6728 m2 ME: 2 fö 6 óra/fö/munkanap 4. rész: Bp. XIII. ker.
Kassák Lajos u. 78. TTÖ: 1131,54 m2 ME: 1 fö 8 óra/fö/munkanap 5. rész: Bp. XIV., Sárrét park 6. TTÖ:
917 m2 ME: 1 fö 8 óra/fö/munkanap 6. rész: Bp. III., Gázgyári külsö – belsö lakótelep TTÖ: 3534 m2
ME: 1 fö 8 óra/fö/munkanap 7. rész: Bp. IX., Ferde u. 5. TTÖ: 140 m2 ME: 1 fö 0,25 óra/fö/munkanap
8. rész: Bp. X., Gyöngyike u. 1/b. TTÖ: 167 m2 ME: 1 fö 0,25 óra/munkanap 9. rész: Bp. X., Gyöngyike
u. 1/c. TTÖ: 317 m2 ME: 1 fö 0,25 óra/munkanap 10. rész: Bp. X., Zách u. 10. TTÖ: 234 m2 ME: 1 fö 0,25
óra/munkanap
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16135284 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Budapest V. ker. Curia u. 3. takarítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest V. ker. Curia u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
1. rész: Bp. V., Curia u. 3. Takarítandó területek összesen (TTÖ): 1843 m2 A munka mennyisége (ME): 3
fö 4 óra/fö/munkanap
Ingatlan funkciója: Irodaház
Elvégzendő feladatok: Takarítás
Napi takarítás munkanapokon 5,00-9,00 között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 1843 m2

ebből iroda 1113 m2
egyéb helyiség 662 m2
járda 68 m2
Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Irodák, porta helyiség:
Alapterületen szükség szerinti porszívózás, teljes terület felmosása
Szemetes kosarak kiürítése, szemeteszsák szükség szerinti cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Bútorok és nyitott polcok portalanítása, letörlése
Irodai berendezések portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése
Ajtókilincsek foltmentes tisztítása
Mellékhelyiségek:
Alapterület felmosása, fertőtlenítése
Tükrök, üvegfelületek tisztítása
Szemetes kosarak kiürítése, fertőtlenítése, szemeteszsák cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Csapok, mosdók, wc csészék, pissoirok külső-belső tisztítása, fertőtlenítése
Lefolyó csapok tisztítása, fertőtlenítése
Rozsdamentes fémfelületek tisztítása, fényesítése
Földszinti mellékhelyiségekben a WC papír szükség szerinti pótlása
Földszinti mellékhelyiségekben a higiéniai anyagok szükség szerinti pótlása
Közlekedők, előtér, lépcsőház
Alapterület napi seprése, felmosása
Szemetes kosarak kiürítése, szemeteszsák cseréje
Hulladékok gyűjtőhelyre történő elszállítása
Ajtók portalanítása ( 7 db 20 m2)
Függőleges felületről napi szennyeződés eltávolítása
Elválasztó üvegfelületről ujjnyomok eltávolítása
Ajtókilincsek, címkék tisztítása, fényezése
Lábtörlők tisztítása
Lift ajtó (7 db 14 m2) tisztítás, aljzat felmosás,
Dohányzó-udvar
Alapterület teljes felseprése
Téli időszakban hó eltakarítása, csúszásmentesítés
Járda
Járda felseprése
Járda heti 2 x vizes lemosása
Téli időszakban hó eltakarítás, csúszásmentesítés, hétvégén, ünnepnapokon is.
Heti , illetve szükség szerint elvégzendő feladatok:
Irodák, porta helyiségek, gondnoki szoba:
Fémfelületek tisztítása, ápolása
Párkányok portalanítása, lemosása
Ajtókilincsek, villanykapcsolók azok környékének tisztítása
Kárpit felület porszívózása
Fűtőtestek, lámpák, csövek portalanítása, letörlése
Hulladékgyűjtők, lábazatok, ajtószárnyak és szegélyek tisztítása
Falak és oszlopok portalanítása 2 m magasságig, pókhálózás
Szőnyegek helyi folttisztítása
Üvegezett felületen üvegtisztítás
Ajtók, ablakkeretek lemosása
Bútorzatfényezés
Pókháló eltávolítása
Mellékhelyiségek:
Berendezések portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése
Lábazatok, ajtószárnyak, kapcsolók szükség szerinti tisztítása
Vízkő eltávolítás
Ajtókilincsek, címkék fényezése, tisztítása
Csempe felületének lemosása
Pókháló eltávolítása
Közlekedők, előtér, lépcsőház

Oldalfalak, lépcsőkorlátok, párkányok portalanítása, lemosása
Pókháló eltávolítása
Dohányzó-udvar
Aljzat vízsugárral történő mosása heti 2 alkalommal
Havonta elvégzendő feladatok
Raktár, irattár lapterület seprése, szükség szerinti felmosása
Iroda ajtók portalanítása, lemosása (100 db 255 m2)
Mellékhelyiség ajtók portalanítása, lemosása (28 db 56 m2)
Kukák mosása, fertőtlenítése (2db 240 literes)
Évente egyszer végzendő feladatok
Épület közös területein lévő lámpatestek portalanítása, tisztítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása
(igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
II.2.1)
Elnevezés: Budapest VIII. ker. Kőbányai út 22. takarítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest VIII. ker. Kőbányai út 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
2. rész: Bp. VIII., Köbányai út 22. TTÖ: 4838 m2 ME: 4 fö 4 óra/fö/munkanap
Ingatlan címe: Bp. VIII., Kőbányai út 22.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Napi takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni
Takarítandó területek összesen: 4838 m2, ebből:
10 m2 iroda,
2239 m2 folyosó,
1200 m2 pince,
210 m2 zuhanyzók
559 m2 lépcsőpihenők, raktárak, öltözők, egyéb
200 m2 járda
420 m2 zöldfelület

Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Folyosók, előterek, pihenők, lépcsőházak leseprése.
korlátok portalanítása, liftek felmosása.
20 db zuhanyzó felmosása, fertőtlenítése, falikutak, mosdók kimosása, csempék lemosása,
padlóösszefolyók takarítása
Csapok, wc csészék, pissoirok külső-belső tisztítása, fertőtlenítése
Udvar, járda, kukatároló seprése.
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, tetejük napi lemosása, igazodva a szemétszállítási
időpontokhoz.
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban járda, udvar hó és csúszás mentesítése, hétvégén, ünnepnapokon is.
Lombhullás esetén szükség szerint a hulladék összeszedése és elszállítása
Heti feladat:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Folyosók, átjárók üvegajtóinak tisztítása (10 db, összesen 24 m2)
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása (4 db, összesen 19 m2)
Korlátok mosása, postaládák törlése
Férfi és női öltözők takarítása
Gondnoki iroda takarítása
Zöld területen szemét összeszedése
Járda locsolása.
Kukatároló fertőtlenítő felmosása
Havi feladat:
Pókhálózás a folyosókon, lépcsőházakban
20 db zuhanyzó ajtóinak külső – belső lemosása, ablakok áttörlése. (10 db, összesen 76 m2)
Jelzőcsengők, kaputelefonok tisztítása.
Ablakpárkányok lemosása. (18 db)
Földszinti kiszolgáló helyiségek felseprése, fellocsolása.
Féléves feladat:
Pince felseprése
Folyosó ablakok tisztítása (18 db, összesen 42 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 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása
(igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
II.2.1)
Elnevezés: Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21. takarítás
Rész száma: 3

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
3. rész: Bp. XI. ker., Keveháza u. 19-21. TTÖ: 6728 m2 ME: 2 fö 6 óra/fö/munkanap
Ingatlan címe: Bp. XI. ker. Keveháza u. 19-21.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Napi takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni
Takarítandó területek összesen: 6728 m2, ebből:
20 m2 iroda,
1350 m2 folyosó,
1081 m2 lépcsőpihenők, szemétledobók, öltözők egyéb
2262 m2 járda és betonozott felület
2015 m2 zöldterület
Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Folyosók, előterek, pihenők, lépcsőházak leseprése
Korlátok portalanítása, liftek felmosása
Szemétledobókból napi leszemetelés
Szemétledobó berendezés kezelése, dugulások megszüntetése
A megtelt kukák üresre való cserélése
Épület körüli járda leseprése
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, tetejük napi lemosása, igazodva a szemétszállítási
időpontokhoz
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban járda, udvar betonozott felület) hó és csúszás mentesítése, hétvégén, ünnepnapokon is.
Lombhullás esetén szükség szerint a hulladék összeszedése és elszállítása
Heti feladat:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Szeméttárolók és a szemétledobók aljzatának, valamint berendezések fertőtlenítő felmosása.
Folyosók üvegajtóinak (beleértve azok fogantyúit) tisztítása (45 db, összesen 76 m2)
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása (6 db, összesen 14 m2)
Korlátok, postaládák törlése
Férfi és női öltözők, gondnoki iroda takarítása
Zöld területen szemét összeszedése,
Kukatárolók fertőtlenítő felmosása
Épületek közötti betonozott felület seprése
Havi feladat:
Pókhálózás a folyosókon, lépcsőházakban
Jelzőcsengők, kaputelefonok tisztítása
Ablakpárkányok, bejáratai ajtók feletti előtető lemosása, tisztítása
Földszinti kiszolgáló helyiségek felseprése, fellocsolása
Szemétledobó cső gépi takarítása.
Féléves feladat:
Folyosó végi és felvonók melletti ablakok tisztítása (80 db, összesen 140 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 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása
(igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
II.2.1)
Elnevezés: Budapest XIII. ker. Kassák L. u. 78. takarítás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIII. ker. Kassák L. u. 78.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
4. rész: Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78. TTÖ: 1131,54 m2 ME: 1 fö 8 óra/fö/munkanap
Ingatlan címe: Bp. XIII. ker. Kassák Lajos u. 78.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület + lepényépület emeletének takarítása
Napi takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni.
Takarítandó területek összesen: 1131,54 m2, ebből:
20,54 m2 iroda,
525 m2 folyosó,
400 m2 lépcsőpihenők, szemétledobók, öltözők egyéb
60 m2 járda
467,56 m2 lepényépület emelete, melyből a közös terület 126 m2
Naponta (munkanapokon végzendő feladatok)
Folyosók, előterek, lépcsőházak leseprése
Korlátok portalanítása, liftek felmosása
Szemétledobókból napi leszemetelés
Szemétledobó berendezés kezelése, dugulások megszüntetése
A megtelt kukák üresre való cserélése
Épület körüli járda leseprése
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, tetejük napi lemosása, igazodva a szemétszállítási
időpontokhoz
Téli időszakban járda, udvar hó és csúszás mentesítése, hétvégén, ünnepnapokon is.
Heti feladat:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Lepényépület emeleti közös területeinek (126 m2) takarítása (porszívózás, hulladék eltávolítása)
Szeméttárolók és a szemétledobók aljzatának, valamint berendezések fertőtlenítő felmosása.
Folyosók üvegajtóinak (beleértve azok fogantyúit) tisztítása
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása
Korlátok, postaládák törlése
Férfi és női öltözők, gondnoki iroda takarítása
Járda locsolása
Kukatárolók fertőtlenítő felmosása
Épületek közötti betonozott felület seprése
Havi feladat:
Pókhálózás a folyosókon, lépcsőházakban
Lepényépület emeleti közös területeinek takarítása (pvc és járólapok felmosása); az emeletre felvezető
lépcső és előtér felsöprése, pókhálózása

Bejáratai ajtók feletti előtető lemosása, tisztítása
Jelzőcsengők, kaputelefonok tisztítása
Földszinti kiszolgáló helyiségek felseprése, fellocsolása
Szemétledobó cső gépi takarítása
240 l-es szemetes kukák fertőtlenítő mosása kívül-belül
Negyedéves feladat
Közös használatú területek fa-és fém ajtóinak, olajlábazatainak lemosása
Közös területek ablakainak tisztítása
Éves feladat:
Lepényépület emeleti szintjén ablaktisztítás
A folyosó lemezborításának lemosása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása
(igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
II.2.1)
Elnevezés: Budapest XIV. ker. Sárrét park 6. takarítás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. ker. Sárrét park 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
5. rész: Bp. XIV., Sárrét park 6. TTÖ: 917 m2 ME: 1 fö 8 óra/fö/munkanap
Ingatlan címe: Bp. XIV., Sárrét park 6.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni.
Takarítandó területek összesen: 917 m2
Ebből:
járda 100 m2
lépcsőház + folyosó 481m 2
pince, kukatároló, gondnoki iroda, raktár 311 m2
zöldterület 25 m2
Naponta végzendő feladatok:
A lakóházakhoz tartozó járdák seprése

Az épületek földszintjén lévő közös területek seprése
Szemétledobókból napi leszemetelés
Szemétledobó berendezés kezelése, dugulások megszüntetése
A megtelt kukák üresre való cserélése
Szemétszállítási napokon kukák rendezése, mozgatása, tetejük napi lemosása, igazodva a szemétszállítási
időpontokhoz
A lakóház teljes lépcsőházaiban, és közös területek (folyosók, előterek, lépcsőház, lépcsőpihenők,
felvonófülkék, és korlátok) portalanítása, a lakóházon kívüli közös területek napi takarítása, zöldterületek
tisztán tartása
Téli időszakban járdák, épületek előtti terek hó -,és jégmentesítése szükség szerint, hétvégén,
ünnepnapokon is.
Folyamatosan gondoskodik a szeméttároló edények szükség szerinti cseréjéről, a szemétledobó rendszer
működtethetőségéről, duguláselhárításáról.
Hetente végzendő feladatok:
Folyosók és lépcsőházak felmosása heti két alkalommal
Az épület pincéjében lévő közös helyiségek mosószeres felmosása
Gondnoki iroda seprése, fertőtlenítő felmosása
Folyosók üvegajtóinak (beleértve azok fogantyúit) tisztítása
Földszinti bejárati ajtók + üvegeinek tisztítása
Korlátok, postaládák törlése
A szeméttároló helyiség fertőtlenítő felmosása
A felvonófülke belső felületének fertőtlenítő mosása
Heti három alkalommal végzendő feladatok:
A lakóház kukáinak a gyűjtőhelyre való oda, - és visszaszállítása
Havonta végzendő feladatok:
Szemétledobó csúszda gépi mosása
Kaputelefonok, postaládák tisztítása
Zöld területen szemét összegyűjtése
Félévente végzendő feladatok:
Külső nyílászárók mosása (3 db ajtó 10 m2, 20 db ablak 50 m2)
Pókháló eltávolítása a folyosókon, lépcsőházban
Éves feladat:
Lámpatestek portalanítása, tisztítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása
(igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
II.2.1)

Elnevezés: Budapest III. ker. külső-belső gázgyári ltp. tak.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest III. ker. külső-belső gázgyári ltp.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
6. rész: Bp. III., Gázgyári külsö – belsö lakótelep TTÖ: 3534 m2 ME: 1 fö 8 óra/fö/munkanap
Ingatlan címe: Bp. III., Gázgyári külső – belső lakótelep
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület körüli járda takarítása és a járdák és az úttest közötti sáv takarítása.
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 között végezhető, de legkésőbb 8:00 óráig meg kell kezdeni.
Takarítandó területek összesen: 3534 m2,
Ebből: - külső lakótelep járda: 2686 m2
- járdához tartozó zöld terület 848 m2
Elvégzendő feladatok:
Naponta:
A járdák söprése
Járdákon és a hozzájuk tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése
és elszállítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járdák hó és csúszás mentesítése ( hévégén és ünnepnapokon is )
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási plusz feladatok vállalása - félévente a járdák gépi tisztítása
(igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
II.2.1)
Elnevezés: Budapest IX. ker. Ferde u. 5. takarítás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest IX. ker. Ferde u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
7. rész: Bp. IX., Ferde u. 5. TTÖ: 140 m2 ME: 1 fö 0,25 óra/fö/munkanap
Ingatlan címe: Bp. IX., Ferde u. 5.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület körüli járda takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 140 m2
Elvégzendő feladatok:
Heti két alkalommal a járda seprése
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási plusz feladatok vállalása - félévente a járdák gépi tisztítása
(igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
II.2.1)
Elnevezés: Budapest, X. ker. Gyöngyike u. 1/b. takarítás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. ker. Gyöngyike u. 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
8. rész: Bp. X., Gyöngyike u. 1/b. TTÖ: 167 m2 ME: 1 fö 0,25 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. X., Gyöngyike u. 1/b
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület körüli járda takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 167 m2
Ebből:
66 m2 járda
101 m2 zöld terület
Elvégzendő feladatok:
Heti két alkalommal a járda seprése
Járdán és a hozzá tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Évszaktól függően naponta

Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Takarítási plusz feladatok vállalása - félévente a járdák gépi tisztítása
(igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
II.2.1)
Elnevezés: Budapest, X. ker. Gyöngyike u. 1/c. takarítás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. ker. Gyöngyike u. 1/c.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
9. rész: Bp. X., Gyöngyike u. 1/c. TTÖ: 317 m2 ME: 1 fö 0,25 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. X., Gyöngyike u. 1/c
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 317 m2
Ebből:
járda 76 m2
lépcsőház 118 m2
folyosó 119 m2
Elvégzendő feladatok:
Heti egy alkalommal:
Az épület lépcsőházának, folyosóinak lesöprése és lemosása
Heti két alkalommal:
A járda söprése
Járdán és a hozzá tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása
(igen / nem) 10

2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
II.2.1)
Elnevezés: Budapest X. ker. Zách u. 10. takarítás
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. ker. Zách u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„épület és közterület takarítási szolgáltatások beszerzése (az ajánlatkérö különbözö telephelyein)”
10. rész: Bp. X., Zách u. 10. TTÖ: 234 m2 ME: 1 fö 0,25 óra/munkanap
Ingatlan címe: Bp. X., Zách u. 10.
Ingatlan funkciója: lakóépület
Elvégzendő feladat: lakóépület takarítása
Takarítás munkanapokon 7:00-16:00 óra között végezhető.
Takarítandó területek összesen: 234 m2, ebből:
85 m2 járda,
97 m2 folyosó,
52 m2 zöld terület
Heti egy alkalommal:
Az épület lépcsőházának lesöprése és lemosása
Heti két alkalommal:
A járda söprése
Járdán és a hozzá tartozó zöld területen keletkezett szemét és avar összeszedése és elszállítása
Évszaktól függően naponta
Téli időszakban a járda hó és csúszás mentesítése, hétvégén és ünnepnapokon is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 takarítási plusz feladatok vállalása - félévente folyosók gépi tisztítása
(igen / nem) 10
2 hibás teljesítés esetén megajánlott - havi vállalkozói díjból levonandó - hibás teljesítési kötbér
mértéke a havi vállalkozói díj %-ában (legfeljebb 50 %, legalább 10 %) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A Megrendelő a teljesített szolgáltatást mennyiségileg és minőségileg ellenőrzi, majd a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerinti (legkésőbb 15 napos) határidőn belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy
mennyiségi és/vagy minőségi kifogással (szavatossági igénnyel) él. A teljesítési igazolás kibocsátására a
Megrendelő képviseletében Glavinics Tibor ingatlanfelelős jogosult.
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: Budapest V. ker. Curia u. 3. takarítás
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: 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: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: puskas@evenwork.hu
Telefon: +36 309708540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2376000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2311056
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: takarítás
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: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.sandor@sos-alfa.hu
Telefon: +36 309530846
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76504317
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 3459456 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Budapest VIII. ker. Kőbányai út 22. takarítás
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: 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: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.sandor@sos-alfa.hu
Telefon: +36 309530846
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76504317
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3168000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4975872
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: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: egressy.timea@s-group.hu

Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 4164864 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21. takarítás
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: 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: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.sandor@sos-alfa.hu
Telefon: +36 309530846
Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 76504317
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2376000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3731904
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: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: egressy.timea@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 3641616 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét

NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Budapest XIII. ker. Kassák L. u. 78. takarítás
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: 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: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: puskas@evenwork.hu
Telefon: +36 309708540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1584000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1540704
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: takarítás
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: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: egressy.timea@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1756128 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Budapest XIV. ker. Sárrét park 6. takarítás
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: 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: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: puskas@evenwork.hu
Telefon: +36 309708540
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1584000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1540704
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: takarítás
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: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: gaspar.sandor@sos-alfa.hu
Telefon: +36 309530846
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76504317
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 1717056 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Budapest III. ker. külső-belső gázgyári ltp. tak.
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:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1584000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1797312
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: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Budapest IX. ker. Ferde u. 5. takarítás
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:
2019/01/25 (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: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.

Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67089
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 igen

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Budapest, X. ker. Gyöngyike u. 1/b. takarítás
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:
2019/01/25 (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: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67023
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Budapest, X. ker. Gyöngyike u. 1/c. takarítás
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:
2019/01/25 (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: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50589
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Budapest X. ker. Zách u. 10. takarítás
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:
2019/01/25 (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: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ilona@s-group.hu
Telefon: +36 95523848
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 95523849
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53031
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 igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21267497
Postai cím: Szív Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377634203
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: Even-Work Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91183222
Postai cím: Angol Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13623687242
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:
2018/08/03 (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:
Even-Work Kft. ajánlatának érvénytelenségét a 7., 8., 9. és 10. részek tekintetében a Kbt. 73. § (2) bek.
alapján, mert az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. Az ajánlatkérő aránytalanul
alacsony ár indokolását azért nem fogadta el, mert az ajánlattevő az 1 459,- Ft-os óradíjat megindokolta, de
az ennél alacsonyabb óradíjakra nem adott magyarázatot.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (2890/2019)
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 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/
EKR000622882018/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) 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: Hétszín Tagóvoda és Szivárvány Bölcsőde felújítása
Hivatkozási szám: EKR000622882018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a 1135 Budapest, Gogol u. 32. szám alatti Hétszín Tagóvoda és Szivárvány Bölcsőde
épületének felújítására és korszerűsítésére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 566197364 (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: Hétszín Tagóvoda és Szivárvány Bölcsőde felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45214100-1

További tárgyak:
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Gogol u. 32. (hrsz. 25518/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Telek területe: 5 211 m2
• Bruttó beépített terület: 1 226 m2
• Nettó szintterület (óvoda): 707 m2 / átalakítás után: 736 m2
• Nettó szintterület (bölcsőde): 1 050 m2 / átalakítás után: 1 022 m2
• Nettó szintterület összesen: 1 757 m2 / átalakítás után: 1 758 m2
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 10 %-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.
A beruházás nem építési engedély köteles.
(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 MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető előírtnál nagyobb szakmai
tapasztalatának időtartama (hónapban) 10
2 Az MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezető előírtnál nagyobb szakmai tapasztalatának
időtartama (hónapban) 5
3 Az MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető előírtnál nagyobb szakmai tapasztalatának
időtartama (hónapban) 5
4 Jótállás (min. 12, max 48 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (10 % tartalékkerettel) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
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:
16320 / 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: VI/1/46/2019 Rész száma: Elnevezés: Hétszín Tagóvoda és Szivárvány Bölcsőde
felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/11 (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: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90367913
Postai cím: Búzavirág Utca 9
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: elokesztes@denco.hu
Telefon: +36 703186154
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28411355
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213
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: 566197364
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: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37748986
Postai cím: Illés Utca 17. fszt.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
E-mail: primepito@primepito.hu
Telefon: +36 12990065
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12990066
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11906508242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 582198533 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99877000
Postai cím: Szentlászlói Út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12913480213
Hivatalos név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37748986
Postai cím: Illés Utca 17. fszt.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11906508242
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205
Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90367913
Postai cím: Búzavirág Utca 9
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213
Hivatalos név: Artemisz & Sofia Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23659182
Postai cím: Szépvölgyi Út 41
Város: Budapest, III.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24868167241
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82230551
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710242
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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3383/2019)
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: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616500
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
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
x 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
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

x 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 Kelenföld Divízió autóbusz telephely napelemes rendszer
tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése fedett buszbeállási lehetőséggel tárgyban (BKV Zrt.
TB-320/18.)
Hivatkozási szám: EKR000874492018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45223200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kelenföld Divízió autóbusz telephely napelemes rendszer tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése fedett
buszbeállási lehetőséggel.
A Kelenföldi autóbuszgarázs két külön betáplálással rendelkezik, melyek közül az egyik a telephelyi villamos
energia ellátást biztosítja (0,4 kV), a másik pedig az elektromos buszok töltéséhez került kiépítésre (10 kV,
10/0,4 kV saját transzformációval.)
Az elektromos buszok töltése és a telephelyi áramellátás napelemmel történő működtetése a jelenlegi
hálózati kialakítás miatt nem lehetséges, ezért szükséges a villamos energia igény biztosításának
napelemes rendszer tervezésével és telepítésével történő kiváltása.
A tervezési és a kivitelezési feladat részletes bemutatását, illetve a részletes műszaki követelményeket a
műszaki leírás tartalmazza.
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: Kelenföld t.hely napelemes rdsz terv. és kivitel.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45223200-8

További tárgyak:

71320000-7
09332000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A BKV Zrt. alábbi telephelye:
BKV Zrt. Kelenföld Divízió Autóbusz járműtelep
(1113 Budapest, Hamzsabégi út 55.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kiegészítő szójegyzék

Kelenföld Divízió autóbusz telephely napelemes rendszer tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése fedett
buszbeállási lehetőséggel.
A Kelenföldi autóbuszgarázs két külön betáplálással rendelkezik, melyek közül az egyik a telephelyi villamos
energia ellátást biztosítja (0,4 kV), a másik pedig az elektromos buszok töltéséhez került kiépítésre (10 kV,
10/0,4 kV saját transzformációval.)
Az elektromos buszok töltése és a telephelyi áramellátás napelemmel történő működtetése a jelenlegi
hálózati kialakítás miatt nem lehetséges, ezért szükséges a villamos energia igény biztosításának
napelemes rendszer tervezésével és telepítésével történő kiváltása.
A tervezési és a kivitelezési feladat részletes bemutatását, illetve a részletes műszaki követelményeket a
műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott napelem rendszerre vonatkozó
gyártói adatlap, és/vagy gyártói műszaki dokumentáció másolati példányát.
Ajánlatkérő előírja, hogy a műszaki alkalmasság M2. pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevonni
kívánt és az ajánlatban megjelölt szakember(ek) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott V és T jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal
szerepeljenek a kamarai névjegyzékben.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt
kötelezettségeknek és az általa megjelölt szakember(ek) bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben
az előírt jogosultsággal, azt ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a
szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül
a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell:
• hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja,
• hogy legkésőbb a szerződéskötésig, valamint a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog érvényes, a
Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal,
• hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott
vagy ezzel egyenértékű, a felhívás jelen pontjában meghatározott jogosultsággal szerepelnek, vagy
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fognak a kamarai névjegyzékben;
• a teljesítési határidőről, mely nem lehet több mint 150 nap,
• hogy nyertessége esetén a szerződés megkötéséig legalább 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/kár
összeghatárokat elérő értékű felelősségbiztosítást köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti,
• hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési
visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a
megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
• az Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és
teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismertette.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány
kitöltésével is teljesíthető.
(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 többletjótállás (legfeljebb 60 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (ÁFA nélkül, 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 pontszám alsó és felső határa: 1-10.
Módszer: 1. szempont: egyenes arányosítás, 2. szempont: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése az útmutatóban történik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kelenföld t.hely napelemes rdsz terv. és kivitel.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban egy ajánlat került benyújtásra az ajánlattételi határidő lejárta
előtt, melynek ajánlati ára lényegesen meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezetet. A Kbt. 70. §
(1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a 69.§-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
meghozhatja az eljárás eredményéről szóló döntést, ha az adott eljárásban a végleges árajánlatok
mindegyike meghaladja a - 75.§ (4) bekezdésének megfelelően igazolt- rendelkezésre álló fedezet összegét.

A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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:
0 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x 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: Led Reform Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87911194
Postai cím: Vámház Utca 24.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25180350220
Hivatalos név: Épületenergetic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60044886
Postai cím: Katód Utca 5. 1.em.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23893630241
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:
Az eljárásban egy ajánlat került benyújtásra az ajánlattételi határidő lejárta előtt, a másik benyújtott ajánlat
az ajánlattételi határidő lejártát követően, késve érkezett.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (4535/2019)
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: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Edit
Telefon: +36 14633310
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kancellaria.bme.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 (egyetem)
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: CO2 szabályzással rendelkező 2 db rázóinkubátor
Hivatkozási szám: EKR000930732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38436300-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2 db rázóinkubátor CO2 és hőmérséklet szabályozással
A rázóinkubátorok (együttesen: Termékek) szuszpenziós tenyészetű emlős sejtek fenntartására szolgálnak.
A Termékeknek újnak kell lenniük, és rendelkezniük kell CE jelöléssel.
Szállítási határidő: szerződéskötéstől számított 90 naptári nap
Egyéb követelmények (nyertes ajánlattevő feladata):
- magyarul beszélő szervizháttér biztosítása, amely a hibabejelentéstől számított 24 órán belül – jótállási
időszak alatt ingyenesen, ezt követően térítés ellenében – kiszáll és megkezdi a hiba elhárítását;
- a Termékek leszállítása a teljesítés helyére, ott – legkésőbb a szállítást követő 14 naptári napon belül – a
Termékek installálása, üzembe helyezése és legalább 1 napon keresztül tartó tesztüzeme, valamint legalább
4 fő betanítása a Termékek használatára;
- jótállás biztosítása: legalább 24 hónap (minden részegységre), az üzembe helyezéstől számítottan.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18390720 (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: CO2 rázóinkubátor
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38436300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: BME CH épület, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db rázóinkubátor CO2 és hőmérséklet szabályozással
A rázóinkubátorok (együttesen: Termékek) szuszpenziós tenyészetű emlős sejtek fenntartására szolgálnak.
A Termékeknek újnak kell lenniük, és rendelkezniük kell CE jelöléssel.
Szállítási határidő: szerződéskötéstől számított 90 naptári nap

Egyéb követelmények (nyertes ajánlattevő feladata):
- magyarul beszélő szervizháttér biztosítása, amely a hibabejelentéstől számított 24 órán belül – jótállási
időszak alatt ingyenesen, ezt követően térítés ellenében – kiszáll és megkezdi a hiba elhárítását;
- a Termékek leszállítása a teljesítés helyére, ott – legkésőbb a szállítást követő 14 naptári napon belül – a
Termékek installálása, üzembe helyezése és legalább 1 napon keresztül tartó tesztüzeme, valamint legalább
4 fő betanítása a Termékek használatára;
- jótállás biztosítása: legalább 24 hónap (minden részegységre), az üzembe helyezéstől számítottan.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott 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 2. A Termékek rendelkeznek a minták könnyű kezelését elősegítő felfelé
nyíló ajtóval 10
2 3. A Termékek rendelkeznek állítható rázási amplitudóval 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen nettó ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A becsült érték egy technikai szám a hirdetmény feladása érdekében.
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: CO2 rázóinkubátor
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:
2019/03/05 (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: LABOKRAFT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17631860
Postai cím: Késmárk Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: office@labokraft.hu
Telefon: +36 14141077
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14141078
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656230242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18390720
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: LABOKRAFT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17631860
Postai cím: Késmárk Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656230242
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:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 13656230-2-42
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4587/2019)
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: 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: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: Debrecen közigazgatási területén útfenntartási és építési munkálatok (2.)
Hivatkozási szám: EKR000058782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213316-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Debrecen közigazgatási területén útfenntartási és építési munkálatok
elvégzése. A beszerzés célja Debrecen Megyei jogú Város közigazgatási területén található utak fenntartási
munkálatai kapcsán felmerülő hibák kijavítása és építési munkák elvégzése 2019. december 31-ig.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 298000000 (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: Útfenntartási és építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen közigazgatási területén útfenntartási és építési munkálatok (2.)
Vállalkozási szerződés keretében Debrecen közigazgatási területén útfenntartási és építési munkálatok
elvégzése. A beszerzés célja Debrecen Megyei jogú Város közigazgatási területén található utak fenntartási
munkálatai kapcsán felmerülő hibák kijavítása és építési munkák elvégzése 2019. december 31-ig.
Nyertes Ajánlattevő feladata Debrecen város közigazgatási területén az útburkolatban, ill. járdaburkolatban
keletkező hibák javítása a hatályos szabványokban leírt műszaki előírásoknak megfelelően, valamint
szükség esetén jelzőlámpa bontási-, és telepítési munkálatai és közműkiváltási munkálatok elvégzése.
Útfenntartási munkálatok mennyisége: 51.000 m2 + 20 %.
A keretösszeg nettó 298.000.000 Ft. A vállalkozási szerződés egységáras.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bontási, építési törmelék, hulladék, felesleges föld kitermelése és
elszállítása 15 km-es körzeten belül, lerakóhelyi átvételi díjjal együtt.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre,
szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű

meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése).
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.
(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.Jótállás vállalt időtartama a meleg aszfalttal történő nagyfelületű
(200 m2 területnagyságot meghaladó) út- és/vagy járdajavítások esetén (hó) (minimum 6 hónap,
maximum 48 hónap) 8
2 3.Jótállás vállalt időtartama a meleg aszfalttal történő kátyúzás jellegű (legfeljebb 50 m2
területnagyságot elérő) út- és/vagy járdajavítások esetén (hó) (minimum 3 hónap, maximum 12
hónap) 7
3 4.Ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakemberrel, aki
útfenntartási munkálatok irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Képzett 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:
Értékelés mószere: 2. és 3. részszempont esetében egyenes arányosítás, 4. részszempont esetében
pontozás, ár szempont (1. szempont) esetében fordított arányosítás a további közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint.
Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont.
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: Útfenntartási és 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:
2019/03/08 (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: "Nagymester" Mélyépítési Útépítési és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41794045
Postai cím: Kishegyesi Út 85
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: nagymester@nagymester.com
Telefon: +36 52530294
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52530595
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11156088209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 298000000
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: Hajdut Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88739580
Postai cím: Sólyom Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12729058209
Hivatalos név: T+C COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51836155
Postai cím: Toldi Utca 22
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25034802209

Hivatalos név: "Nagymester" Mélyépítési Útépítési és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41794045
Postai cím: Kishegyesi Út 85
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11156088209
Hivatalos név: "KUSZI" Közmű-, Út- és Szolgáltató Ipari Mérnöki Tervező és Kivitelező Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81980442
Postai cím: Nagyerdei Körút 62/b
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11620444209
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:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A szerződés egységáras, a szerződés teljes keretösszege nettó 298.000.000 Ft. A megajánlott ajánlati árak
az egységárakból képzett ajánlati árak. A nyertes ajánlattevő képzett ajánlati ára: 16 355 550 Ft.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4610/2019)
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: 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: fejes.evelin@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.
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: „Szabó Pál utcai rendelő építése” 3. eljárás
Hivatkozási szám: EKR000076052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a Debrecen, Szabó Pál utca 61-63.
szám alatti egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 3. eljárás
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: „Szabó Pál utcai rendelő építése” 3. eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

További tárgyak:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4033 Debrecen, Szabó Pál utca 61-63. hrsz: 3250/43
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabó Pál utca 61-63. szám alatti, 298 m2 hasznos alapterületű orvosi rendelőben 1 háziorvosi, 1 házi
gyermekorvosi és 1 területi védőnői körzet működik. Az épület földszintes.
Az orvosi rendelő önálló épületként működik, ami már korszerűtlen, elavult ahhoz, hogy a megnövekedett
egészségügyi alapellátási feladatokat megfelelően el tudja látni. Nagymértékű az állagromlás, a nyílászárók
régi fa szerkezetűek, nincs hőszigetelve 2 rétegű üvegezéssel, melyek elvetemedtek, nem záródnak jól.
Az épületben lévő vizesblokk felszereltsége, berendezéseinek tönkremenetele a használhatóságukat
akadályozza. A rendelő teljes elektromos és gépészeti hálózata elavult, nem képes a megnövekedett
igényt kiszolgálni. A fűtési rendszer szabályozása nem megoldott, gazdaságtalanul működik. Az épület
akadálymentesítése nincs kialakítva.
Fentiekre tekintettel az épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan, ezért a meglévő épület elbontása, és
helyére új épület építése szükséges.
Az új építés során az épület akadálymentes megközelítését, valamint a rendelőn belüli akadálymentes
közlekedést szükséges kialakítani. Ennek megfelelően kialakításra kerül egy akadálymentes parkoló,
melyből akadálymentesen kialakított járdán lehet eljutni az akadálymentesített bejárathoz. A rendelő teljes

akadálymentesítéséhez kialakítandó három darab akadálymentes WC is, a teljes szociális helyiségek
megújítása mellett.
A megfelelő energetikai minőség biztosítása érdekében 312 m2 homlokzati szigetelés készül el, valamint
megtörténik 522 m2 megfelelő hőszigetelő képességű nyílászáró beépítése, a gépészeti rendszerek, az
elektromos rendszerek valamint a gyengeáramú rendszerekkel összekapcsolódva.
Az épületben 2 db rendelő helyiség kerül kialakításra egy-egy kezelő helyiséggel, 1 db védőnői tanácsadó,
1 db vizsgáló és 1 db védőnői munkaszoba. Az orvosi egységhez és a védőnői egységhez egyaránt 1-1
váróterem kialakítása is megtörténik. Emellett kiszolgáló funkciót is helyet kapnak az épületben: orvosi
öltöző, irattár, takarítószer tároló.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő –
a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján –
egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében
a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, a további
közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki
közhasználatú céllal újonnan megvalósult épület építésének irányításában szerzett tapasztalattal
rendelkezik (igen/nem) 20
2 2. A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet által kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 5
3 3. Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) /maximum 2 fő/ 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00006
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/ honlapon
korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődő gazdasági
szereplők részére. Folytatás: II.2.8) pontban
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:
02096 / 2019 (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: „Szabó Pál utcai rendelő építése” 3. eljárás
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 tárgyi közbeszerzési eljárásban a Stabil Mérnöki Iroda Kft. (4030 Debrecen
Igric Utca 12.) Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően 2019.02.25. 15:04:31-kor „Egyéb
kommunikáció” elnevezésű eljárási cselekményként felcsatolta az ajánlatát az EKR rendszerbe. Erre
tekintettel Ajánlatkérő számára megismerhetővé vált Ajánlattevő benyújtott ajánlata (ajánlati ár, minőségi
szempontokra tett megajánlás) az ajánlatok hivatalos bontását megelőzően, mely a Kbt. 2. § (1) (2)
bekezdése szerinti alapelvek sérelmét eredményezheti.
Ajánlatkérő álláspontja szerint jelen esetben fenn állnak a Kbt. 75. § (2) c.) pontjában rögzítettek, mely
alapján Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha valamelyik ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan
sértő cselekményt követ el.
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
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: Stabil Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92136492
Postai cím: Igric Utca 12
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660368209
Hivatalos név: Blaumaler Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26983884
Postai cím: Tarján Utca 59/B.
Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25581311209
Hivatalos név: ÉGBÉ ÉPÜLETGÉPÉSZ ÉS BELSŐÉPÍTÉSZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56102381
Postai cím: MONOSTORPÁLYI ÚT 9
Város: DEBRECEN
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10322260209
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:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Debreceni Egyetem (4441/2019)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ágnes
Telefon: +36 52512700 73067
E-mail: varga.agnes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
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: DEK-677 Kísérleti állattartáshoz és állattenyésztéshez szükséges eszközök, anyagok
beszerzése a GINOP-2.3.2-15-2016-00006 sz. pályázat keretében
Hivatkozási szám: EKR001050952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03330000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kísérleti állattartáshoz, állattenyésztéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése 3 részben.
I. rész: Kísérleti állattartáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése
Laboratóriumi fogyóanyag megnevezése Mennyiség (db)
VRF1 típusú autoklávozható rágcsálótáp: 700 db
Fészekanyag egereknek: 20 db
Papírcső egereknek 60/40/3mmm: 15 db
Eurostandard 2 L tip. poliszulfon ketrecalj: 700 db
260 ml-es poliszulfon itatópalack, szilikongyűrűvel: 400 db
400 ml-es poliszulfon itatópalack, szilikongyűrűvel: 400 db
GM500SU H-Temp poliszulfon ketrecalj (IVC): 250 db
Felületi fertőtlenítőszer: 30 db
Foszforsav alapú mosószer, egérketrecek gépi mosogatásához: 30 db
II. rész: Rágcsálótáp beszerzése
Laboratóriumi fogyóanyag megnevezése Mennyiség (db)
Autoklávozható tenyész rágcsálótáp: 320 db
III. rész: Alom és fertőtlenítőszer beszerzése
Laboratóriumi fogyóanyag megnevezése Mennyiség (db)
Nyárfa alomanyag rágcsálók részére: 1 200 db
Általános fertőtlenítőszer: 15 db
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a teljes keretmennyiségre lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő eseti megrendeléseket
bocsát ki Ajánlattevő felé. Az árut az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 60 napon belül le kell
szállítani Ajánlattevőnek a teljesítés helyére.
Jótállás időtartama:12 hónap
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,
stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15563400 (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: Kísérleti állattartáshoz szükséges anyagok, eszköz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15710000-8

További tárgyak:

19520000-7

Kiegészítő szójegyzék

33772000-2
39831210-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar,
Élettudományi Épület (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kísérleti állattartáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése
Laboratóriumi fogyóanyag megnevezése Mennyiség (db)
VRF1 típusú autoklávozható rágcsálótáp: 700 db
Fészekanyag egereknek: 20 db
Papírcső egereknek 60/40/3mmm: 15 db
Eurostandard 2 L tip. poliszulfon ketrecalj: 700 db
260 ml-es poliszulfon itatópalack, szilikongyűrűvel: 400 db
400 ml-es poliszulfon itatópalack, szilikongyűrűvel: 400 db
GM500SU H-Temp poliszulfon ketrecalj (IVC): 250 db
Felületi fertőtlenítőszer: 30 db
Foszforsav alapú mosószer, egérketrecek gépi mosogatásához: 30 db
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a teljes keretmennyiségre lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő eseti megrendeléseket
bocsát ki Ajánlattevő felé. Ajánlattevőnek az árut az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 60
napon belül le kell szállítani a teljesítés helyére.
Jótállás időtartama:12 hónap
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,
stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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-2.3.2-15-2016-00006
II.2.9) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a
legalacsonyabb ár egyedül értékelési szempontját. További részletek a tájékoztató az ATnek elnevezésű
dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Rágcsálótáp beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15710000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Orvostudományi Kar, Élettudományi
Épület (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rágcsálótáp beszerzése
Laboratóriumi fogyóanyag megnevezése Mennyiség (db)
Autoklávozható tenyész rágcsálótáp: 320 db
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a teljes keretmennyiségre lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő eseti megrendeléseket
bocsát ki Ajánlattevő felé. Ajánlattevőnek az árut az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 60
napon belül le kell szállítani a teljesítés helyére.
Jótállás időtartama:12 hónap
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,
stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség
alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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-2.3.2-15-2016-00006

II.2.9) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a
legalacsonyabb ár egyedül értékelési szempontját. További részletek a tájékoztató az ATnek elnevezésű
dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Alom és fertőtlenítőszer beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

03000000-1

További tárgyak:
24455000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Orvostudományi Kar, Élettudományi
Épület (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alom és fertőtlenítőszer beszerzése
Laboratóriumi fogyóanyag megnevezése Mennyiség (db)
Nyárfa alomanyag rágcsálók részére: 1200 db
Általános fertőtlenítőszer : 15 db
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a teljes keretmennyiségre lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő eseti megrendeléseket
bocsát ki Ajánlattevő felé. Ajánlattevőnek az árut az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 60
napon belül le kell szállítani a teljesítés helyére.
Jótállás időtartama:12 hónap
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési
műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra,
illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást,
stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyen-értékűség
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
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-2.3.2-15-2016-00006
II.2.9) További információ:
Csak teljes részre tehető ajánlat. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a
legalacsonyabb ár egyedül értékelési szempontját. További részletek a tájékoztató az ATnek elnevezésű
dokumentumban.
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: I/369/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Kísérleti állattartáshoz szükséges anyagok,
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:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Akronom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83255450
Postai cím: Angol Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@akronom.hu
Telefon: +36 204216652
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17999211
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13444163242
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: 15563400
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: Akronom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83255450
Postai cím: Angol Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13444163242
Hivatalos név: "TOXI - COOP" Toxikológiai Kutató Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51930554
Postai cím: Magyar jakobinusok Tere 4. B. lház. 5. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425530243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Rágcsálótáp beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a 2. rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (1) b) pontja
alapján tekintettel arra, hogy a 2. részre nem érkezett ajánlat.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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: Rész száma: 3 Elnevezés: Alom és fertőtlenítőszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a 3. rész vonatkozásában eredménytelen Kbt. 75. § (1) b) pontja
alapján tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 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: Innovo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24218113
Postai cím: Ady Endre Utca 47
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14711394213
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:
2019/03/12 (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

DEBRECENI MECHANIKAI MŰVEK Kft. (4633/2019)
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: DEBRECENI MECHANIKAI MŰVEK Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70744200
Postai cím: Híd Utca 4-6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ruszcsák Zoltán
Telefon: +36 52526460
E-mail: ruszcsak.zoltan@dmm.hu
Fax: +36 52526462
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dmm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.dmm.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
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: Termelési kapacitás bővítése a DMM Kft-nél - eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000675132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42630000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: 1 db CNC vezérlésű esztergagép;
2. rész: 1 db Függőleges CNC vezérlésű marógép;
3. rész: 1 db Egyetemes esztergagép;
4. rész: 1 db Hengerítő gép;
5. rész: 1 db Élhajlító gép;
6. rész: 1 db Koordináta mérőgép;
7. rész: 1 db Gyalogkíséretű targonca;
8. rész: 1 db 3,5 tonnás homlokvillás elektromos emelőgép, (targonca);
9. rész: 1 db Csiszoló elszívó berendezés (Ipari fémcsiszolóhoz),
10. rész: 1 db Hegesztő forgató gép;
11. rész: 2 db Hegesztő gép;
12. rész: 1 db Lemeztároló;
13. rész: 1 db Szikkasztó és konvejor.
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: CNC vezérlésű esztergagép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
42632000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db CNC vezérlésű esztergagép, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen
meghatározott és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve,
meghatározva az emelt szintű műszaki kritériumokat (MSZEK) adott esetben:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:

Csúcstávolság, legalább:1250 mm;
Munkatér X/Z löketek, legalább: 400/1200 mm;
Gyorsmenet X/Z, legalább: 15/20 m/perc;
Pozícionálási / ismétlési pontosság: ± 0,005 mm;
Főorsó fordulatszám (FPP), legalább: 2500;
Főmotor tartós teljesítménye, legalább: 20 kW;
Főorsó furat átmérő, legalább: 92 mm;
Hidraulikus tokmány átmérő / rúd áteresztés: 12" / 90 mm;
Legnagyobb elforduló: 480 mm;
Legnagyobb esztergálható átmérő, legalább: 400 mm;
Főorsó pozicionálási felbontás, legalább: 0,002°;
Furatkör átmérő, legalább: 350 mm;
Szerszámozás típusa / szerszámpozíciók száma: VDI40 / 12;
Hajtott szerszám hely, legalább: 6 db;
Meghajtott szerszámok fordulatszám tartománya (FPP), legalább: 5000;
Belső szerszámhűtés nyomásérték, legalább: 5 bar;
Háttértároló kapacitása legalább: 120 GB;
Funkcionális jellemzők:
Ferdeágyas felépítés,
Főorsó pozícionálás és C tengelyes interpoláció,
Szerszámbemérő,
Magyar nyelvű gépkönyv.
MSZEK: PDF fájlolvasó képesség, Henger és polárkoordinátás interpoláció.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt, melynek időtartama legfeljebb 3 x 8 óra (A 3 x 8 óra három egymást követő
munkanapon, naponta 8 óra időtartamban végzett funkcionális teszt időtartamot jelent.),
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Főmotor tartós teljesítménye (kW). (legkedvezőtlenebb 20 KW,
legkedvezőbb 40 KW) (KW) 5
2 PDF fájlolvasó képesség (igen/nem). (legkedvezőtlenebb: nem, legkedvezőbb: igen) (igen/nem)
5
3 Henger és polárkoordinátás interpoláció (igen/nem). (legkedvezőtlenebb: nem, legkedvezőbb:
igen) (igen/nem) 5
4 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 120 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 180 naptári nap)
(naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Függőleges CNC vezérlésű marógép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42632000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Függőleges CNC vezérlésű marógép, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban
részletesen meghatározott és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel
jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
X mozgástartomány, legalább:1600 mm;
Y mozgástartomány, legalább: 750 mm;
Z mozgástartomány, legalább: 600 mm;
Befogó rendszer, legalább BT 50 (ez az legkedvezőtlenebb, de még elfogadott, típus);
Főorsó teljesítmény, legalább: 18 kW; (mely a főmotor elvárt, minimális teljesítményével azonos)
Főorsón keresztüli hűtés legalább: 18 bar;
Szerszámtárhely, legalább: 30 db.
Funkcionális jellemzők:
Főorsó hajtás direkt hajtás Vezérlés: Fanuc i MF (részletes kiegészítés: a V.2. pontban, További
információk),
Vezérlő nyelve magyar,
Szerszámbemérő rendszer,
Munkadarab bemérő rendszer,
Negyedik tengely előkészítés,
Forgácskihordó.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama legfeljebb 3 x 8 óra, (A 3 x 8 óra három egymást követő
munkanapon, naponta 8 óra időtartamban végzett funkcionális teszt időtartamot jelent.),
d) betanítás, helyszíni oktatás,2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Főorsó teljesítmény (kW). (legkedvezőtlenebb 18 kW, legkedvezőbb 30
kW) (kW) 10
2 Előnyösen alkalmazható szerszámbefogó kúp típusa (legkedvezőbb: BBT 50, legkedvezőtlenebb:
BT50) (BBT50 /BT50) 5
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 160 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 190 naptári nap)
(naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Egyetemes eszterga gép
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Egyetemes esztergagép, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen
meghatározott és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Elforduló átmérő az ágy fölött, legalább 630 mm;
Elforduló átmérő a szán fölött, legalább 420 mm,
Elforduló átmérő az ágyban, legalább 820 mm;
Csúcstávolság, legalább 1500 mm,
Főorsó furat, legalább 72 mm,
Fordulatszám, legalább 1250/min.;
Főmotor teljesítmény, legalább 5,50 kW;
Gép nettó tömege,legalább 2500 kg.
Funkcionális jellemzők:
Vágható menetek: metrikus, Withworth, DP, Modul;
Két irányú pozíciókijelző.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A gép nettó tömege (kg) (legkedvezőtlenebb: 2500 kg, legkedvezőbb:
3500 kg) (kg) 5
2 Főmotor teljesítmény (kW) (legkedvezőtlenebb: 5,5 kW, legkedvezőbb: 11 kW) (kW) 10
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 100 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 160 naptári nap)
(naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hengerítő gép
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42633000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Hengerítő gép, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen meghatározott
és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve, meghatározva az
emelt szintű műszaki kritériumokat (MSZEK) adott esetben:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Hengerítés hossza, legalább: 3000 mm;
Hengerek száma: 4 db,
Hengerátmérő felső, legfeljebb 220 mm;
Henger átmérő alsó, legfeljebb 200 mm;
Oldalhengerek átmérő , legfeljebb 180 mm;
Hajtott hengerek száma: 2 db;
Hengerített lemezvastagság 1000 mm csőátmérő esetén, legalább: 5 mm;
Hengerített lemezvastagság 260 mm csőátmérő esetén, legalább: 3,5 mm;
Beépített teljesítmény (energiatakarékos technológia - ES), legalább: 5,0 kW;
Funkcionális jellemzők:
Kerületi sebesség kompenzálás automatikus,
Hengerek mozgatás hidraulikus,
Hengerek, nagy,szilárdság, edzett, tömör kivitelűek,
Henger párhuzamosság tartás, hidraulikus,
Kúphengerítő készlet,
Túlterhelés elleni védelem,
Magyar nyelvű kezelési utasítás.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hengerítő gép esetében a hengerátmérő felső/alsó („A” „B” „C” „D”vagy
„E” típus ). („A”legkedvezőbb típus: 200/180 mm, „E” legkedvezőtlenebb típus 220/200 mm) (…./….
mm) 5
2 Garancia (hónap). (legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) (hónap) 10

3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 120 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 160 naptári nap)
(naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ára (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Élhajlító gép
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42633000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Élhajlító gép, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen meghatározott
és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Hajlítási hossz, legalább: 4 000 mm;
Hajlító erő, legalább: 400 tonna,
Kibontási mélység, legalább: 300 mm;
Nyomólap-asztal távolság, legalább: 600 mm;
Nyomólap lökethossz, legalább: 300 mm,
Gép oszlopok közötti távolság, legalább: 3100 mm;
Hátsó ütköző lökethossza (X), legalább: 700 mm;
Ütközők száma legalább: 4 db,
Hátsó ütköző lökethossza (R), legalább: 150 mm;
Vezérelt tengelyek száma (Y1, Y2, X, R), legalább: 4 db;
Nyomólap megközelítési sebesség, legalább: 80 mm/sec;
Memória kapacitás, legalább: 1 GB.
Funkcionális jellemzők:
Alapszerszámozás (bélyeg, matrica),
Automatikus asztalfeszítés ,
Elektronikus szögmérő,
Állítható szögű oldalvezető,
Grafikus CNC vezérlés, 3D megjelenítéssel,
Szerszámbefogó rendszer Euro Standard,
CNC vezérelt R tengely,
Lézeres mellső védelem.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.

A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Nyomólap megközelítési sebesség (legkedvezőbb 170 mm/sec,
legkedvezőtlenebb 80mm/sec) (mm/sec) 5
2 Garancia (hónap) (legkedvezőbb 24 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) (hónap) 10
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 160 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 190 naptári nap)
(naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ára (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Koordináta mérőgép
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Koordináta mérőgép, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen
meghatározott és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Mérési tartomány, legalább: 900 x 2000 x 800 mm;
Mérhető legnagyobb tömeg:1800 kg;
Mérési hőmérsékleti tartomány: 16-26°C;
Mérési pontosság 120 mm-es tapintó hossznál, legalább: 0,01000 mm;
Motoros fej léptetése, legalább 7,5 fok;
Tapintó hossz, legalább 200 mm;
CAD modell kompatibilitások, legalább: 5 formátum;
Pozicionálási sebesség, legalább: 400 mm/s.
Funkcionális jellemzők:
Aktív rezgéscsillapítás,
Mérő-szoftver, alapnyelve magyar, frissítések súgóktól is követelmény,
Mérési körülményeket folyamatosan regisztráló, figyelmeztető rendszer,
Mérési pont megközelítés íves pályán is.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].

A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Pozicionálási sebesség (mm/sec) (legkedvezőbb 500 mm/sec,
legkedvezőtlenebb 400 mm/sec) (mm/sec) 5
2 Mérési pontosság 120 mm tapintó hosszal (mm). (legkedvezőbb 0,006 mm, legkedvezőtlenebb
0,010 mm) (mm – 3 tizedes jegy pontossággal) 10
3 Előteljesítési határidő (naptári nap) (legkedvezőbb: 120 naptári nap, legkedvezőtlenebb 160
naptári nap) (naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gyalogkíséretű targonca
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42415110-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Gyalogkíséretű targonca, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen
meghatározott és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Teherbírás, legalább: 1500 kg / 600 mm;
Menetmotor AC technológia, „CANBUS”, teljesítmény, legalább: 1,0 kW;
Hidraulika motor, teljesítmény, legalább: 2,5 kW;
Akkumulátor EXIDE 24 V 3 EPzS kapacitás, legalább: 350 Ah;
Építési magasság, legfeljebb: 2080 mm;
Emelőoszlop Triplex, legalább 4550 mm;
Gépszélesség, legfeljebb 800 mm.
Funkcionális jellemzők:
Fékrendszer Elektromos fék biztonsági kapcsolóval.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a szükséges
szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.

A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Garancia (kivéve akkumulátor, és kopó alkatrész) (hónap )
(legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 72 hónap) (hónap) 10
2 Akkumlátor garancia (felügyeleti rendszerrel) (hónap) (legkedvezőtlenebb 24 hónap legkedvezőbb
36 hónap) (hónap) 5
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 90 naptári nap, legkedvezőtlenebb:120 naptári nap) (naptári
nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 3,5 tonnás homlokvillás elektr.emelőgép (targonca)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42415110-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 3,5 tonnás homlokvillás elektromos emelőgép, (targonca), a műszaki leírásban és a műszaki
megfelelési nyilatkozatban részletesen meghatározott és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt
műszaki paraméterekkel jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Teherbírás, legalább: 3500 kg / 500 mm
Emelési magasság, legalább: 4500 mm,
Építési magasság, legfeljebb: 2980 mm
Döntő munkahenger, legalább 6 fok előre - 9 fok hátra
Motor: 80 V-os váltóáramú
Menetmotor teljesítménye, legalább: 2x8 kW ,
Hidraulika motor teljesítménye: 19,7 kW
Tehervédő rács: legalább ISO III: 1200 x 1130 mm
Villa oldalmozgató: legalább ISO III: 1115 mm, 100 mm (oldalmozgatás)
Védőtető legfeljebb: 2212 mm
Akkumulátor, legalább: 80V 625 Ah
Töltő, legalább: D 80 / 70
Funkcionális jellemzők:
Rendszer 80V-os,
Szabadkilátású emelőoszlop, szabademelésű duplex, vagy triplex,
Meghajtásk, étmotoros első tengely hajtás,
Kormányzás. Hidrosztatikus szervó,
Fékrendszer: Elektromos regeneratív fék, olajhűtésű tárcsafék, elektromos rögzítőfék,
Hidraulika szelepek: 2/2 vagy 3/3 vezérlőszelep,

Hidraulika tömlőzés: 2/2 vagy 3/3 triplex,
Világítás: Két kombinált lámpa két első munkalámpával, normál védőtetőhöz,
Vezetőülés: Deluxe rugózott ülés, biztonsági öv, üléskapcsoló,
Vészleállítás, csatlakozó,
Vezető érzékelő "OSS" rendszer,
Visszagurulás stop,
Akkumulátor felügyeleti rendszer.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Garancia (kivéve akkumulátor, és kopó alkatrész) (hónap )
(legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 72 hónap) (hónap) 10
2 Akkumlátor garancia (felügyeleti rendszerrel) (hónap) (legkedvezőtlenebb 24 hónap legkedvezőbb
36 hónap) (hónap) 5
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 120 naptári nap, legkedvezőtlenebb:160 naptári nap)
(naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Csiszoló elszívó berendezés (Ipari fémcsiszolóhoz)
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
39141500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Csiszoló elszívó berendezés (Ipari fémcsiszolóhoz), a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési
nyilatkozatban részletesen meghatározott és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki
paraméterekkel jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Nem toxikus szennyeződés mértéke a csiszolásra elkülönített helyiségben, legfeljebb: 10 mg/m3;
Szűrés hatásfoka 0,2-1 mikron közötti szemcsetartomány esetében, max. 0,056 m/s szűrési sebesség
esetén, legalább: 99,0%;

Légszállítás, legalább: 12000 m3/óra;
Villamos teljesítmény, legalább: 16 kW;
Környezeti zajszint, legfeljebb: 80 dB.
Funkcionális jellemzők:
A szűrt levegő visszaforgatásra és a szomszédos műhelybe való betáplálásra kerüljön, az ide vonatkozó
egészségügyi határértékek figyelembe vételével,
Szabályozható elszívási teljesítmény,
Szűrő tisztítás automatikus, PLC vezérelt, a szűrő ellenállás figyelés,
Szűrők állapotának vizuális kijelzése,
Regenerálható szűrő patronok, regenerálhatóság időtartama 36 hónap, 1 műszak esetén min.6 alkalom,
A szűrőberendezés rendelkezzen Magyarországon érvényes tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Légszállítás (m3/óra) (legkedvezőbb 14.000 m3/óra, legkedvezőtlenebb
12.000m3/óra) (m3/óra) 5
2 Környezeti zajszínt (dB) (legkedvezőbb 70 dB, legkedvezőtlenebb 80 dB) (dB) 5
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 90 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 150 naptári nap)
(naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hegesztő forgató gép
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42662000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Hegesztő forgató gép, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen
meghatározott és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Terhelési kapacitás, legalább: 2800 kg;

Forgatási tömeg, legalább: 2800 kg;
Asztal átmérő, legalább: 1000 mm;
Emelési magasság, legalább: 700 mm,
Emelési magasság, legfeljebb: 1600 mm.
Funkcionális jellemzők:
Hegesztési pozíció eléréséhez hidraulikus emelés és döntés, forgatás (3 tengelyes mozgás),
Lábpedálos vezérlés (forgatás),
Asztal kialakítása: normál- és ovál furatos.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Terhelés kapacitás (kg) (legkedvezőbb 3200 kg, legkedvezőtlenebb 2800
kg) (kg) 5
2 Asztal átmérő (mm) (legkedvezőbb 1200 mm, legkedvezőtlenebb 1000 mm) (mm) 5
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 90 naptári nap, legkedvezőtlenebb:150 naptári nap) (naptári
nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hegesztő gépek
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42662000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db Hegesztő gép, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen meghatározott
és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Terhelhetőség 100 % BI (folyamatos üzem), legalább: 300 A.
Funkcionális jellemzők:
Inverteres áramforrás szinergikus vezérléssel,

Legyen alkalmas pulzált ívű MIG/MAG-hegesztésen túl AWI- és bevont-elektródás hegesztésre is, és
szénelektródával történő gyökfaragásra is,
4-görgős előtoló,
Vízhűtéses,
Kis hőbevitelt és nagy beolvadási mélységet biztosító eljárásváltozatok rendelkezésre állása,
Hegesztő programok tárolása,
Hegesztő pisztolyról választható munkapontok,
Legyen alkalmas a hálózati feszültség időszakonkénti -20 %-os esésének elviselésére,
Az áramforráshoz levehető előtoló legyen csatlakoztatva, köztes kábel hossza 5 m.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Terhelhetőség BI 100%-nál (Amper) (legkedvezőbb 400 A,
legkedvezőtlenebb 300 A) (Amper) 10
2 Garancia (hónap) (legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) (hónap) 5
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 30 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 60 naptári nap) (naptári
nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – A két gép együttes nettó ajánlati ára) (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Lemeztároló
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42965110-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Lemeztároló, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen meghatározott
és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve, meghatározva az
emelt szintű műszaki kritériumokat (MSZEK) adott esetben:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Készülék méretek: Magasság,legfeljebb: 5500 mm, Szélesség: 5200 mm, Mélység:1980 mm,
Taroló tálca darabszám, legalább 20 db,

Tároló tálca méretek: Hasznos magasság, legalább: 88 mm, Szélesség: 3100 mm, Mélység: 1530 mm;
Tálca terhelhetősége, legalább 2500 kg.
MSZEK: A polcban lévő lemezek nyilvántartását kezelő felület megléte.
Készülék leírása: Első oldalon történő be-és kitárazás, hátsó oldalon csak kitárazás. Fontos, hogy daruzható
legyen, ezért ezen az oldalon tálcamozgató lift nem üzemelhet.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A polcban lévő lemezek nyilvántartását kezelő felület
(készletnyilvántartás) (igen/nem) 5
2 A tálca terhelhetőség (kg) (legkedvezőbb 3500 kg, legkedvezőtlenebb 2500 kg) (kg) 10
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 160 naptári nap, legkedvezőtlenebb:190 naptári nap)
(naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Euro) 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: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Szikkasztó és konvejor
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42417300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Szikkasztó és konvejor, a műszaki leírásban és a műszaki megfelelési nyilatkozatban részletesen
meghatározott és az alábbiakban megadott főbb, minimálisan elvárt műszaki paraméterekkel jellemezve:
Főbb elvárt, előírt műszaki jellemzők:
Gázüzemű, indirekt fűtés, legalább: 40 kW;
Hőszigetelés, legalább: 100 mm;
Működtető feszültség: 3x380 V A ;
Gázigény, legfeljebb: 6 m3/h;
Méretek (HxSZxM): 3000x3500x2500;
Üzemi hőmérséklet, legalább 60 °C;
Pálya teherbírása, legalább 2500 kg;

Tároló kocsik száma: 3 db;
Tároló kocsik terhelhetősége, legalább:800 kg;
Technológiai idő: 40-120 min között.
Kialakítás: A szárítónak egyoldali be- és ki tárazást kell tudnia 3 db 1m-es ajtóval és szállítópályával kell
rendelkeznie. Szárítónak 5 tároló sínt kell tartalmazni a betároláshoz.
A közbeszerzés tárgyához tartozó szolgáltatások:
a) helyszínre szállítás (4030 Debrecen, Híd u. 4-6.) DAP Debrecen paritással (a szállító eszközről az
ajánlatkérő rakja le a berendezéseket és továbbítja az üzemeltetési helyszínre.),
b) üzembe helyezés, beszabályozás,
c) funkcionális teszt ,melynek időtartama 1 x 8 óra,
d) betanítás, helyszíni oktatás, 2 fő részére 1 x 8 óra (egy munkanap, napi 8 óra időtartamban), mely a
szükséges szünetek (összesen 60 perc) időtartamát magában foglalja.].
A Funkcionális teszt alatt az ajánlattevőknek be kell mutatniuk a berendezések üzemszerű működést, és a
berendezések valamennyi funkcióját.
A funkcionális teszt lefolytatásáról a feleknek jegyzőkönyvet kell felvenni. A funkcionális teszt eredményes
lefolytatását az ajánlatkérő igazolja. Az esetlegesen megismételt funkcionális teszt időtartama – amennyiben
az az ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból következik be - a kötbérmentes teljesítési határidőt nem
hosszabbítja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gázigény (m3/óra ) (legkedvezőbb 4 m3/óra, legkedvezőtlenebb 6 m3/óra)
(m3/óra) 5
2 Üzemi hőmérséklet (°C) (legkedvezőbb 100°C, legkedvezőtlenebb 60 °C) (°C) 5
3 Előteljesítési határidő (legkedvezőbb: 60 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 90 naptári nap) (naptári
nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00212
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: CNC vezérlésű esztergagép
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 KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
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
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: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Függőleges CNC vezérlésű marógép
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 KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
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
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: GE-CO Hungary Szerszámgépeket és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71726720
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12340688213
Hivatalos név: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242
Hivatalos név: SHEET METAL TECHNOLÓGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89977077
Postai cím: MARTINOVICS UTCA 13
Város: TAPOLCA
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22683995219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Egyetemes eszterga gép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
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
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: SHEET METAL TECHNOLÓGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89977077
Postai cím: MARTINOVICS UTCA 13
Város: TAPOLCA
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22683995219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Hengerítő gép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
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: 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

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
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
Hivatalos név: GE-CO Hungary Szerszámgépeket és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71726720
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12340688213
Hivatalos név: Atlanti-Szerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58704011
Postai cím: Fonógyári Út 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11083243206
Hivatalos név: PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71045146
Postai cím: Attila u. 73. Ipari Park
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26254199206
Hivatalos név: SHEET METAL TECHNOLÓGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89977077
Postai cím: MARTINOVICS UTCA 13
Város: TAPOLCA
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22683995219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Élhajlító gép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
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: 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
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
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
Hivatalos név: GE-CO Hungary Szerszámgépeket és Gépi Berendezéseket Gyártó, Értékesítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71726720
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs

NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12340688213
Hivatalos név: Atlanti-Szerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58704011
Postai cím: Fonógyári Út 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11083243206
Hivatalos név: PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71045146
Postai cím: Attila u. 73. Ipari Park
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26254199206
Hivatalos név: SHEET METAL TECHNOLÓGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89977077
Postai cím: MARTINOVICS UTCA 13
Város: TAPOLCA
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22683995219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Koordináta mérőgép
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 KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
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
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: Hexagon Metrology Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63017632
Postai cím: Nádorliget Utca 7/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23977626243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Gyalogkíséretű targonca
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 KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
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
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: TWS Emelő- és Anyagmozgatógép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48492162
Postai cím: Tinódi Utca 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10368994241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: 3,5 tonnás homlokvillás elektr.emelőgép (targonca)
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 KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
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
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: TWS Emelő- és Anyagmozgatógép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48492162
Postai cím: Tinódi Utca 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10368994241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Csiszoló elszívó berendezés (Ipari fémcsiszolóhoz)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: FOXER Környezettechnika Kft, 6034 Helvécia, Gazdasági Dűlő 17.
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
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: FOXER Környezettechnika Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84059305
Postai cím: Gazdasági Dűlő 17
Város: Helvécia
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13408673203
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Hegesztő forgató gép
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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
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
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: Sideros Engineering S.R.L.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22761745
Postai cím: Via I Maggio 69
Város: Podenzano (Piacenza)
NUTS-kód: ITH51
Postai irányítószám: 29027
Ország: Olaszország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): IT00746030337
Hivatalos név: SHEET METAL TECHNOLÓGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89977077
Postai cím: MARTINOVICS UTCA 13
Város: TAPOLCA
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22683995219
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Hegesztő gépek
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 KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
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
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: POLYWELD Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66975722
Postai cím: Dózsa György Út 5.
Város: Szada
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11925062213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Lemeztároló
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 KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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
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: Sideros Engineering S.R.L.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22761745
Postai cím: Via I Maggio 69
Város: Podenzano (Piacenza)
NUTS-kód: ITH51
Postai irányítószám: 29027
Ország: Olaszország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): IT00746030337
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: Szikkasztó és konvejor
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 KFF nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány adott ki.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
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
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: Innomontage Vállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21739042
Postai cím: Nagytétényi Út 102.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10430116243
Hivatalos név: Electroset Tervező Szolgáltató Kivitelező közkereseti társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65010581
Postai cím: Gábor Köz 14. 1/8.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29461899204
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:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Délszer Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Kft. (4582/2019)
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: Délszer Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39852306
Postai cím: Ócsai Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Major Zsolt
Telefon: +36 209291394
E-mail: delszerkft@delszerkft.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
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: társas vállalkozó, gyümölcstermesztés
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: Gyümölcsfeldolgozáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001115952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.RÉSZ SZÁMITÓGÉP RENDSZER:5db. ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP,5db.23" LCD
MONITOR;1db.HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP;
6db.SZOFTVER CSOMAG;1db.HÁLÓZATI ADATTÁROLÓ;2db.MEREVLEMEZ;2db.IPARI
CIMKENYOMTATÓ; 2.RÉSZ:1040 darab BB0 1210K szellőzőréses BigBox láda;3.RÉSZ :Technikai
jellemzők:1 darab Sortex E1D optikai válogatógép , -kapacitás: 2000 – 5000 kg/h (A bemenő termék fajtája
és szennyezetsége függvényében)-alakfelismerő rendszer-termékadagolás: min 400 max. 600mm széles
csúszdán- termék kiadás:-jó termék kiadása előre, 550 mm magas, 800 mm széles szállító szalagra-rossz
termék kiadása baloldalra, 500 mm magas elevátor garatba- tartozékok:adagoló vibrátor jégmentesítő
rácsozattal (a terméket elevátor szállítja rá)-rossz termék kihordó szalag-szervízelhető fúvókák-fúvókák
száma: legalább 120 db-Látható és infra fénytartományt használó kamera rendszer.- Inox kivitel-IP 64
kialakítás-tartalék alkatrész készlet 1 éves üzemeltetéshez színes, magyar nyelvű érintő képernyő-;4.
RÉSZ: UNIDEX TZF-2A-UDS IQF (VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ) FOLYAMATOS FLUIDIZÁCIÓS
FAGYASZTÓ ALAGÚT-Technikai jellemzők:-fagyasztási teljesítmény: min.3000kg/óra meggy (beadagolási
hőmérséklet +20°C, késztermék hőmérséklet -18°C )-méretek: H: max 10m, SZ:max:5m, M:max: 5mfagyasztón belüli szállítószalag:szélessége: 1000-1300mm között,anyaga: élelmiszeriparban használatos
kék műanyag-hűtés: hűtőközeg: ammonia NH3 (R717)keringetés szivattyús rendszerrel-leolvasztás: meleg
gáz/ víz-elpárologtatási hőmérséklet a bateria szívó oldalán: min: -35°C-szükséges hűtőteljesítmény:
450-600kW- a feldolgozás kapacitása: legalább 3 t/óra magozott meggy fagyasztása,-állítható sebességű
pulzátor az első szalagon,-beadagoló vibrátor állítható sebességű legyen és a vízleválasztást segítsekülső szalagmosó rendszer alkalmas legyen a fagyasztás közbeni szalagtisztításra (mosásra és szárításra)
tartalmazza a vízszűrőt és szelepeket is-dér, hólefúvó egység: elpárologtatónként tisztítsa a bakteriákat
a munkaciklus közben, elősegítve a levegő átjárhatóságát,-elektromos és vezérlő egység:rozsdamentes
acél, mechanikus ventillációval ellátott, vízmentes és zárható szekrény, amelyben az érintőképernyős
kezelőfelület el van helyezve. Siemens PLC-vel. A vezérlő egységnek tudnia kell a fagyasztás során minden
művelet kontrolálását és a termelés során mért adatok, hőmérséklet illetve nyomásadatok rögzítését és
visszamenőleges lekérdezését, és minden egyes fagyasztandó termék beállítási paramétereinek listaszerű
rögzítését;5. RÉSZ -PIGO-R
gyümölcsfeldolgozó gépsor meggy fagyasztásra való elkészítésére és a fagyasztott termék összegyűjtéséreÁltalános cél:Mélyfagyasztásra szánt meggy előkészítése és a fagyasztott termék összegyűjtése - A késztermék lehet
mélyfagyasztott, magozott vagy magozatlan meggy.A feldolgozás kapacitását a legalább 2,4 t/óra magozott
meggyet befogadó fagyasztó alagút kapacitása határozza meg (28-32%-os friss meggy feldolgozási
veszteséggel számolva) a bemenő mennyiség 3500-3800 kg/óra.A fagyasztott termék minősége: a meggy
feldolgozásánál a fagyasztott késztermékben kevesebb, mint 0,02% mag lehet.Általános követelmények: cél
egy egységes technológiai rendszer, mely meghatározza az egyes elemek méreteit teljesítményét.A gépsor
elemei: 2 db szártépő gép, 1 db szennyvíztisztóval, 1 db gyümölcsmosó, 1 db víz visszaforgató szivattyúval,
1 db 3+1 alapú osztályozó, 2 db magozógép, 1 db magkihordó csiga, 1db függőleges paszírozó, 1 db
velőtovábbító szivattyúval 1 db tartállyal, 1 db magtörek öblítő, 1 db gyümölcskezelő tartály valamint az
ezeket kiszolgáló és összekötő szállítószalagok (10 db), elevátorok (5 db), a berendezéseket megfelelő
szintbe állító, illetve a kiszolgáló személyzet számára szükséges állványok (5 db), 1 db elektronikus
szabályzó rendszer, 1 db áramelosztó szekrény. Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3),(4),(5),(6) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat
elfogad.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 237145676 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: 1.RÉSZ SZÁMITÓGÉP RENDSZER
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30213300-8

További tárgyak:

30231310-3

Kiegészítő szójegyzék

48620000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Nowaco út 1. hrsz 011/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5db. ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP
DELL PC OPTIPLEX 3050 MT, INTEL CORE I3-7100 (3.90GHZ), 4GB, 500GB HDD
5db.23" LCD MONITOR
DELL E2318H 1920×1080,
1000:1, 250CD, 5MS, DP, VGA, FEKETE
1db. HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP
LENOVO THINKPAD X1 CARBON 6, 14.0"
FHD, INTEL CORE I5-8250U (4C, 3.40GHZ),
8GB, 256GB SSD, WWAN, WIN10 PRO
6db.SZOFTVER CSOMAG
Microsoft Office 2016 Home and Business HUN (T5D-02432)
1db.HÁLÓZATI ADATTÁROLÓ
Synology DiskStation DS218+ 2GB
2db.MEREVLEMEZ
WD 4.0TB SATA-III Red NAS
2db.IPARI CIMKENYOMTATÓ
Zebra ZT230 Direct Thermal Transfer Printer Serial/USB/Lan
Nyertes Ajánlattevő feladata a szállítás és a szállított eszközök beszerelése, beüzemelése.
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó „SZAKMAI AJÁNLAT 1.
RÉSZ” tartalmazza, azzal, hogy kizárólag új termékek megajánlására van lehetőség.
Új terméknek minősül az a termék, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem
volt, bemutató, illetve próbatermékként vagy annak részeként sem használták
Ajánlattevő köteles a „SZAKMAI AJÁNLAT 1. RÉSZ” táblázatban megadni a megajánlott termék pontos
gyártmány és pontos típus megnevezését, ajánlati árakat és az „AJÁNLATTEVŐ MEGAJÁNLÁSA” oszlopot
kitölteni akként, hogy az ajánlott termék beazonosítható, összehasonlítható legyen Ajánlatkérő által előírt
minimális elvárásokkal.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján egyenértékű megajánlásokat elfogad.

Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
(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. A szállítandó gépekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően
előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.36 hónap) 15
2 2. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő ( min 6 - max.72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 75
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a karakterszám-korlátozás miatt, az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő
dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi
előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások
betartása az érvényes ajánlattétel feltétele
II.2.1)
Elnevezés: 2.RÉSZ BIG-BOX LÁDÁK
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Nowaco út 1. hrsz 011/
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1040 darab BB0 1210K szellőzőréses BigBox láda
BB0 1210K szellőzőréses BigBox ládák
Technikai jellemzők:
Külső méretek:
hossz: 120cm
szélesség: 100cm
magasság 79cm
Belső méretek:
hossz: 111cm
szélesség: 91cm
magasság 61cm
Kivitel: Alja és oldala rácsos kivitelű 3 talppal
Anyag: osztályon felüli új HD-PE
Az ajánlati árnak tartalmazni kell, az Ajánlatkérő telephelyére történő szállítást, lepakolást.
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó „SZAKMAI AJÁNLAT
2.RÉSZ” tartalmazza, azzal, hogy kizárólag új termékek megajánlására van lehetőség.
Új terméknek minősül az a termék, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem
volt, bemutató, illetve próbatermékként vagy annak részeként sem használták
Ajánlattevő köteles a „SZAKMAI AJÁNLAT 2. RÉSZ” táblázatban megadni a megajánlott termék pontos
gyártmány és pontos típus megnevezését, ajánlati árakat és az „AJÁNLATTEVŐ MEGAJÁNLÁSA” oszlopot
kitölteni akként, hogy az ajánlott termék beazonosítható, összehasonlítható legyen Ajánlatkérő által előírt
minimális elvárásokkal.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra

vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
(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 szállítandó termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően
előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.12 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a karakterszám-korlátozás miatt, az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő
dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi
előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások
betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.
II.2.1)
Elnevezés: 3.RÉSZ OPTIKAI VÁLOGATÓGÉP
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Nowaco út 1. hrsz 011/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab Sortex E1D (vagy azzal egyenértékű ) optikai válogatógép
- kapacitás: 2000 – 5000 kg/h (A bemenő termék fajtája és szennyezetsége függvényében)
- alakfelismerő rendszer
- termékadagolás: min 400 max. 600mm széles csúszdán
- termék kiadás:
-jó termék kiadása előre, 550 mm magas, 800 mm széles szállító szalagra
-rossz termék kiadása baloldalra, 500 mm magas elevátor garatba
- tartozékok:
- adagoló vibrátor jégmentesítő rácsozattal (a terméket elevátor szállítja rá)
-rossz termék kihordó szalag
- élelmiszeripari minősítés, megfelel a 1935/2004/EK és a 2006/42/EK rendeleteknek
- termékkel érintkező műanyag alkatrészek anyaga megfelel a 10/2011/EK rendeleteknek
- szervízelhető fúvókák
- fúvókák száma: legalább 120 db
- Látható és infra fénytartományt használó kamera rendszer.
- Inox kivitel
- IP 64 kialakítás
- tartalék alkatrész készlet 1 éves üzemeltetéshez
- színes, magyar nyelvű érintő képernyő
- magyar nyelvű dokumentáció és kommunikáció a szerviz technikussal

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az Ajánlatkérő telephelyére történő szállítást, beszerelés, beüzemelés,
min. 8 óra próbaüzem, min. 2 fő, min. 8 órás betanítási költségei (a próbaüzem során a nyersanyag és
energia költségei Ajánlatkérőt terheli.
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó „SZAKMAI AJÁNLAT 3.
RÉSZ” tartalmazza, azzal, hogy kizárólag új termékek megajánlására van lehetőség.
Új terméknek minősül az a termék, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem
volt, bemutató, illetve próbatermékként vagy annak részeként sem használták
Ajánlattevő köteles a „SZAKMAI AJÁNLAT 3.RÉSZ” táblázatban megadni a megajánlott termék pontos
gyártmány és pontos típus megnevezését, ajánlati árakat és az „AJÁNLATTEVŐ MEGAJÁNLÁSA” oszlopot
kitölteni akként, hogy az ajánlott termék beazonosítható, összehasonlítható legyen Ajánlatkérő által előírt
minimális elvárásokkal.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak.
(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. A szállítandó termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően
előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.24 hónap) 10
2 2. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő ( min 12 - max.72 óra 10
3 3. Alkatrész ellátási kötelezettség vállalt időtartama (max.84 hónap) (a kötelezően előírt és a
vállalt jótállási időn felül) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 75
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a karakterszám-korlátozás miatt, az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő
dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi
előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások
betartása az érvényes ajánlattétel feltétele
II.2.1)
Elnevezés: 4.RÉSZ FLUIDIZÁCIÓS FAGYSZTÓ ALAGÚT
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Nowaco út 1. hrsz 011/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
UNIDEX TZF-2A-UDS IQF (VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ) FOLYAMATOS FLUIDIZÁCIÓS FAGYASZTÓ
ALAGÚT
Technikai jellemzők:
-fagyasztási teljesítmény: min 3000kg/óra meggy (beadagolási hőmérséklet +20°C, késztermék hőmérséklet
-18°C )

-méretek: H: max 10m, SZ:max:5m, M:max: 5m
-fagyasztón belüli szállítószalag:
szélessége: 1000-1300mm között,
anyaga: élelmiszeriparban használatos kék műanyag
-hűtés: hűtőközeg: ammonia NH3 (R717)
keringetés szivattyús rendszerrel
-leolvasztás: meleg gáz/ víz
-elpárologtatási hőmérséklet a bateria szívó oldalán: min: -35°C
-szükséges hűtőteljesítmény: 450-600kW
- a feldolgozás kapacitása: legalább 3 t/óra magozott meggy fagyasztása
-padló: hegesztett, lejtéssel kialakított rozsdamentes acél
-vízkivezető nyílás: a fagyasztó leolvasztásakor a vizet kivezető nyílás csak a meleg oldalon legyen
-falpanelek: poliuretán szendvicspanelek belső felülete rozsdamentes acélból és a fagyasztó első
homlokzata szintén rozsdamentes acélból kialakítva, a bejárati ajtó az alsó és felső szinten is rozsdamentes
acélból, tokfűtéssel kialakítva
-vizsgáló ablak, tokfűtéssel kialakítva
-belső szerkezet: a két szalag alatt 2 külön nyomáskamra, az első szalag alatti ventilátorok frekvencia
váltóval legyenek szerelve
-állítható sebességű pulzátor az első szalagon
-állítható, levegő elkerülő zsaluk
-a termékekkel érintkező minden fémszerkezet rozsdamentes acélból
-beadagoló vibrátor állítható sebességű legyen és a vízleválasztást segítse
-külső szalagmosó rendszer alkalmas legyen a fagyasztás közbeni szalagtisztításra (mosásra és szárításra)
tartalmazza a vízszűrőt és szelepeket is
-dér, hólefúvó egység: elpárologtatónként tisztítsa a bakteriákat a munkaciklus közben, elősegítve a levegő
átjárhatóságát
-kiadagoló surrantó
-elektromos és vezérlő egység:
rozsdamentes acél, mechanikus ventillációval ellátott, vízmentes és zárható szekrény, amelyben az
érintőképernyős kezelőfelület el van helyezve. Siemens PLC-vel. A vezérlő egységnek tudnia kell a
fagyasztás során minden művelet kontrolálását és a termelés során mért adatok, hőmérséklet illetve
nyomásadatok rögzítését és visszamenőleges lekérdezését, és minden egyes fagyasztandó termék
beállítási paramétereinek listaszerű rögzítését.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az Ajánlatkérő telephelyére történő szállítást, beszerelés, szerelékek,
beüzemelés, min. 8 óra próbaüzem, min 2 fő, min. 12 órás betanítási költségei (a próbaüzem során a
nyersanyag és energia költségei Ajánlatkérőt terheli.
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó „SZAKMAI AJÁNLAT 4.
RÉSZ” tartalmazza, azzal, hogy kizárólag új termékek megajánlására van lehetőség.
Új terméknek minősül az a termék, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem
volt, bemutató, illetve próbatermékként vagy annak részeként sem használták
Ajánlattevő köteles a „SZAKMAI AJÁNLAT 4. RÉSZ” táblázatban megadni a megajánlott termék pontos
gyártmány és pontos típus megnevezését, ajánlati árakat és az „AJÁNLATTEVŐ MEGAJÁNLÁSA” oszlopot
kitölteni akként, hogy az ajánlott termék beazonosítható, összehasonlítható legyen Ajánlatkérő által előírt
minimális elvárásokkal.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak
(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. A szállítandó termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően
előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.36 hónap) 10
2 2. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő ( min 12 - max.72 óra) 10
3 3. Alkatrész ellátási kötelezettség vállalt időtartama (max. 72 hónap, a kötelezően előírt és a vállalt
jótállási időn felül) 5

Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 75
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a karakterszám-korlátozás miatt, az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő
dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi
előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások
betartása az érvényes ajánlattétel feltétele
II.2.1)
Elnevezés: 5.RÉSZ GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ GÉPSOR
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Nowaco út 1. hrsz 011/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
PIGO-R (vagy azzal egyenértékű) gyümölcsfeldolgozó gépsor meggy fagyasztásra való elkészítésére és a
fagyasztott termék összegyűjtésére
Általános cél:
- Mélyfagyasztásra szánt meggy előkészítése és a fagyasztott termék összegyűjtése
- A késztermék lehet mélyfagyasztott, magozott vagy magozatlan meggy.
A feldolgozás kapacitását a legalább 2,4 t/óra magozott meggyet befogadó fagyasztó alagút kapacitása
határozza meg (28-32%-os friss meggy feldolgozási veszteséggel számolva) a bemenő mennyiség
3500-3800 kg/óra.
A fagyasztott termék minősége: a meggy feldolgozásánál a fagyasztott késztermékben kevesebb, mint
0,02% mag lehet.
Általános követelmények: cél egy egységes technológiai rendszer, mely meghatározza az egyes elemek
méreteit teljesítményét.
A gépsor elemei: 2 db szártépő gép, 1 db szennyvíztisztóval, 1 db gyümölcsmosó, 1 db víz visszaforgató
szivattyúval, 1 db 3+1 alapú osztályozó, 2 db magozógép, 1 db magkihordó csiga, 1db függőleges
paszírozó, 1 db velőtovábbító szivattyúval 1 db tartállyal, 1 db magtörek öblítő, 1 db gyümölcskezelő tartály
valamint az ezeket kiszolgáló és összekötő szállítószalagok (10 db), elevátorok (5 db), a berendezéseket
megfelelő szintbe állító, illetve a kiszolgáló személyzet számára szükséges állványok (5 db), 1 db
elektronikus szabályzó rendszer, 1 db áramelosztó szekrény.
A gépeknek a gyátóüzemben történő kötelezően betartandó elhelyezési vázlatát az „V. sz. mell.
Gyümölcsfeldolgozó gépsor - elrendezési vázlat” tartalmazza.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell még a beszerelés, szerelékek, beüzemelés, min. 3x12 óra próbaüzem,
min. 3 fő min. 3x12 órás betanítási költségeit (a próbaüzem során a nyersanyag és energia költségek
Ajánlatkérőt terhelik) is.
A részletes leírásokat a szakmai dokumentáció részeként kötelezően benyújtandó „SZAKMAI AJÁNLAT 5.
RÉSZ” tartalmazza, azzal, hogy kizárólag új termékek megajánlására van lehetőség.
Új terméknek minősül az a termék, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem
volt, bemutató, illetve próbatermékként vagy annak részeként sem használták
Ajánlattevő köteles a „SZAKMAI AJÁNLAT 5. RÉSZ” táblázatban megadni a megajánlott termék pontos
gyártmány és pontos típus megnevezését, ajánlati árakat és az „AJÁNLATTEVŐ MEGAJÁNLÁSA” oszlopot
kitölteni akként, hogy az ajánlott termék beazonosítható, összehasonlítható legyen Ajánlatkérő által előírt
minimális elvárásokkal.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési
dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az
irányadóak
(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. A szállítandó termékekre vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően
előírt, 12 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (max.24 hónap) 10
2 2. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő ( min 8 - max.72 óra) 10
3 3. Alkatrész ellátási kötelezettség vállalt időtartama (max. 84 hónap, a kötelezően előírt és a vállalt
jótállási időn felül) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 75
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a karakterszám-korlátozás miatt, az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő
dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi
előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások
betartása az érvényes ajánlattétel feltétele
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: 1.RÉSZ SZÁMITÓGÉP RENDSZER
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:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefon: +36 14705000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14705011
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10507326242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2693740
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2996956
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: 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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2.RÉSZ BIG-BOX LÁDÁK
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:

2019/03/07 (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: Blumenau Kereskedelmi és Szolgáltató kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73991221
Postai cím: Szállító Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: office@blumenau.hu
Telefon: +36 12767154
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12766967
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23361629243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21105609
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26148720
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: Blumenau Kereskedelmi és Szolgáltató kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73991221
Postai cím: Szállító Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23361629243
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 3 Elnevezés: 3.RÉSZ OPTIKAI VÁLOGATÓGÉP
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdése a) pontja alapján (nem nyújtottak be ajánlatot)
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45094356
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 4 Elnevezés: 4.RÉSZ FLUIDIZÁCIÓS FAGYSZTÓ ALAGÚT
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:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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: Unidex J. Kania, J. Wiktor Sp.J.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47679902
Postai cím: Straszecin 295E
Város: Straszecin
NUTS-kód: PL

Postai irányítószám: 39218
Ország: Lengyelország
E-mail: farkas.peter.bence@gmail.com
Telefon: +36 302748225
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): PL8720005550
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87068800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89600000
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: Unidex J. Kania, J. Wiktor Sp.J.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47679902
Postai cím: Straszecin 295E
Város: Straszecin
NUTS-kód: PL
Postai irányítószám: 39218
Ország: Lengyelország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): PL8720005550
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 5 Elnevezés: 5.RÉSZ GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ GÉPSOR
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:
2019/03/08 (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: 1
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: Oprema PIGO-R doo Beograd
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45986574
Postai cím: Uralska Utca 9
Város: Beograd
NUTS-kód: RS
Postai irányítószám: 11050
Ország: Szerbia
E-mail: r.pajic@pigo-r.com
Telefon: +381 63249284
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 104384024
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118333386
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 118400000
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: Oprema PIGO-R doo Beograd
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45986574
Postai cím: Uralska Utca 9
Város: Beograd
NUTS-kód: RS
Postai irányítószám: 11050
Ország: Szerbia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 104384024
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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Dunakeszi Város Önkormányzata (4594/2019)
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: 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):
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: Dunakeszi Piros Óvoda bővítése és rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000872122018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. feladatkör: Dunakeszi Piros Óvoda bővítése:
Az új építéssel érintett beruházás során az épülethez egy 60,24 m2-es tornaszoba épül 15,55 m2
alapterületű szertárral, szigetelt vázkerámia fallal, új aljzattal, valamint hőszigetelt alacsony hajlású
tetővel. A két épületet összekötő nyaktag elbontásra kerül és szendvicspanel fallal, valamint hőszigetelt
tetőszerkezettel új aljzattal épül vissza 49,22 m2-en. A főbejáratnál elkészül egy akadálymentes rámpa. Az
új épületrészeken korszerű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, 3 rétegű üvegezéssel.
II. feladatkör: Dunakeszi Piros Óvoda rekonstrukciója:
A felújítás során a meglévő és átépítéssel nem érintett épületrészekben: külső nyílászárók cseréje,
homlokzati és födém hőszigetelés készítése, az épület fűtési rendszerének és használati melegvíz
rendszerének koszerűsítése, a forfa épület belső felújítása, tetőhéjazat cseréjével, a kerékpártároló bővítése,
valamint a konyhai helyiségek felújítása, részbeni akadálymentesítés elvégzése valósul meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 188968005 (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: Dunakeszi Piros Óvoda bővítése és rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45262522-6

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Hunyadi J. u. 70., 203 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. feladatkör: Dunakeszi Piros Óvoda bővítése:

Az új építéssel érintett beruházás során az épülethez egy 60,24 m2-es tornaszoba épül 15,55 m2
alapterületű szertárral, szigetelt vázkerámia fallal, új aljzattal, valamint hőszigetelt alacsony hajlású
tetővel. A két épületet összekötő nyaktag elbontásra kerül és szendvicspanel fallal, valamint hőszigetelt
tetőszerkezettel új aljzattal épül vissza 49,22 m2-en. A főbejáratnál elkészül egy akadálymentes rámpa. Az
új épületrészeken korszerű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, 3 rétegű üvegezéssel.
II. feladatkör: Dunakeszi Piros Óvoda rekonstrukciója:
A felújítás során a meglévő és átépítéssel nem érintett épületrészekben: külső nyílászárók cseréje,
homlokzati és födém hőszigetelés készítése, az épület fűtési rendszerének és használati melegvíz
rendszerének koszerűsítése, a forfa épület belső felújítása, tetőhéjazat cseréjével, a kerékpártároló bővítése,
valamint a konyhai helyiségek felújítása, részbeni akadálymentesítés elvégzése valósul meg.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell
alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban
az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el
azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól
akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése
értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt,
európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai
szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha
ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre
vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani,
hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(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. A teljes beruházásra vállalt jótállás idő (hó) (minimum 36 hónap értékelési maximum 72 hónap) 20
2 2. MV-É vagy egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését
követően szerzett, felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (nincs kötelező min., értékelési max.
36 hó) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 4. 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 kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:

- Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11);
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 2007. évi CXXVII. törvény
2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1),
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: Dunakeszi Piros Óvoda bővítése és rekonstrukciója
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:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Struktor építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93882695
Postai cím: Ilosvai Selymes Péter Utca 11-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: struktorkft@gmail.com
Telefon: +36 302190667
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17892481
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12730278242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 135545794
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 188968005
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: Trend Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47223745
Postai cím: Baross Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13875475241
Hivatalos név: Struktor építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93882695
Postai cím: Ilosvai Selymes Péter Utca 11-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12730278242
Hivatalos név: Szemper Plusz Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74333840
Postai cím: Aporháza Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10989373242
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:
2018/11/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

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

Encs Város Önkormányzata (4486/2019)
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: Encs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23756551
Postai cím: Petőfi Út 75
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szeles András
Telefon: +36 46385511
E-mail: onkormanyzat@encs.hu
Fax: +36 46385943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.encs.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: Önkormányzati 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: Encs város gazdaságfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000962892018
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:
Tervezett beruházások:
• Térségi élelmiszerpiac felújítása: 80,25 m2
• Térségi nem élelmiszer piac felújítása: 2527,55 m2
• A piacokhoz kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúra felújítása: térvilágítás kiépítése 11 db kandeláberrel;
aszfalt út építése (nem közút) 684,3 m2; 16 db parkoló építése 244,48 m2, melyből 2 akadálymentes
(ez utóbbi két mennyiség benne van a teljes területben is, a 2527,55 m2-ben); 2 db mobil WC telepítése,
melyből az egyik akadálymentes; 2 db közkút telepítése.
Az „élelmiszerpiac” felújításának legfontosabb eleme a fedett-nyitott árusító zóna továbbvitele a meglévővel
azonos tartószerkezettel, anyaghasználattal, csomóponti részletekkel, kőrnyezetének rendezése.
A „nem élelmiszerpiac” fejlesztésének –figyelembe véve a három űtemben tőrténő megvalósítást- ki
kell építeni a kőzlekedési infrastruktúrát a meglévő aszfaltozott utca folytatásaként, íves vonalvezetéssel,
csatlakozó parkoló állásokkal, új megnővekedett hosszúságú árusító asztalokkal, kőzvilágítással,
csapadékvízelvezetéssel, mobil WC-vel, hulladékgyűjtőkkel.
Az élelmiszerpiac Encs hagyományos fő útjához csatlakozik, igényes kisvárosias kialakításával. A „nem
élelmiszerpiac” már jóval rendezetlenebb állapotban van, ezért nagyon fontos feladat az új térbeliség
megteremtése, az elhanyagolt volt vásártér rendezése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52941971 (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: Encs város gazdaságfejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Encs, 256/1, 271/2, 276/1, 275/3 és 275/4 hrsz-ú telkek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett beruházások:

• Térségi élelmiszerpiac felújítása: 80,25 m2
• Térségi nem élelmiszer piac felújítása: 2527,55 m2
• A piacokhoz kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúra felújítása: térvilágítás kiépítése 11 db kandeláberrel;
aszfalt út építése (nem közút) 684,3 m2; 16 db parkoló építése 244,48 m2, melyből 2 akadálymentes
(ez utóbbi két mennyiség benne van a teljes területben is, a 2527,55 m2-ben); 2 db mobil WC telepítése,
melyből az egyik akadálymentes; 2 db közkút telepítése.
Az „élelmiszerpiac” felújításának legfontosabb eleme a fedett-nyitott árusító zóna továbbvitele a meglévővel
azonos tartószerkezettel, anyaghasználattal, csomóponti részletekkel, kőrnyezetének rendezése.
A „nem élelmiszerpiac” fejlesztésének –figyelembe véve a három űtemben tőrténő megvalósítást- ki
kell építeni a kőzlekedési infrastruktúrát a meglévő aszfaltozott utca folytatásaként, íves vonalvezetéssel,
csatlakozó parkoló állásokkal, új megnővekedett hosszúságú árusító asztalokkal, kőzvilágítással,
csapadékvízelvezetéssel, mobil WC-vel, hulladékgyűjtőkkel.
Az élelmiszerpiac Encs hagyományos fő útjához csatlakozik, igényes kisvárosias kialakításával. A „nem
élelmiszerpiac” már jóval rendezetlenebb állapotban van, ezért nagyon fontos feladat az új térbeliség
megteremtése, az elhanyagolt volt vásártér rendezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés vállalása (nap) 10
2 Jótállás időtartama (hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Encs város gazdaságfejlesztése
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:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: URBÁN THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80796110
Postai cím: Fő Út 78
Város: Abaújlak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3815
Ország: Magyarország
E-mail: urbanthermkft@gmail.com
Telefon: +36 209548512
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529452205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53082617
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52941971
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: Kőműves munka,
földmunka, útépítés
Villamos 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: ABAÉPKER Abaúji Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70362057
Postai cím: Fő Út 133
Város: Forró
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12666133205
Hivatalos név: URBÁN THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80796110
Postai cím: Fő Út 78
Város: Abaújlak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3815
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529452205

Hivatalos név: Hámori és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16311567
Postai cím: Előhegy Utca 21
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13001087205
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:
2019/01/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Hámori és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft. (3534 Miskolc Előhegy Utca 21) ajánlattevő ajánlata a Kbt.
73.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Eötvös Loránd Tudományegyetem (4230/2019)
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: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 14116700
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elte.hu/
Hivatalos név: Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81298455
Postai cím: Károlyi Gáspár Tér 4.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kívés István
Telefon: +36 207774294
E-mail: kives.istvan@sek.elte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szoese.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://szoese.hu/hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Eötvös Loránd
Tudományegyetem (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: Egyetem
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: "ELTE-SZoESE-parkettacsere"
Hivatkozási szám: EKR000139852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45432110-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A csarnok teljes, 1450 m2-es sportparkett cseréje
Meglévő lelátó szerkezet visszabontása és szakszerű deponálása.
Parketta és alépítmény bontása, hulladék elszállítása.
Részletesen II.2.4) pontban és KD VI. fejezet Műszaki leírás
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: "ELTE-SZoESE-parkettacsere"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45432100-5

További tárgyak:

45432110-8

Kiegészítő szójegyzék

45212290-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. szám (HRSZ: 5555)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Munka és költségtételek a csarnok teljes, 1450 m2-es sportparketta cseréjéhez
(A munkafolyamat pontos leírását és a szükséges technológiai tartalmakat a kiválasztott
Sportparkettarendszer előírásai határozzák meg)
Meglévő lelátó szerkezet visszabontása és szakszerű deponálása
Parketta és alépítmény bontása, deponálása, hulladék elszállítása
Meglévő beton aljazat szükség szerinti kiegyenlítése technikai nemez, vagy gumibak elhelyezése a
rácsszerkezet alá.
Technikai nemez, vagy gumibak elhelyezése a rácsszerkezet alá.
Vakpadló szerkezet kiépítése: Hálós szerkezet kiépítése 3 rétegben 60x60 cm-es egymáshoz képest 90
fokban elforgatva. A 4. réteg, a sportparketta alá: ritkított deszkázat 1 cm-es hézagokkal. Anyagminőség:
szárított, csírátlanított (3-6 mX120-150x23-27 között) egyenlő szélességű lucfenyő deszkázatból, min.
egalizált vagy négyoldalon gyalult kivitelben.
Meglévő 5 db padlókampó és röplabda tartó állványhüvely keret és fedél elhelyezése mágnes rögzítéssel.
Tömör csaphornyos parketta lerakása, 450/500x65/70x22 mm I. osztályú TÖLGY NATÚR minőségű
parkettából
Parketták közötti hézagtömörítés Murexin LV15 fatapaszoldattal
Sportlakk 4 rétegben (1 réteg alap+3 réteg sportlakk). Anyag: Murexin alapozó, Murexin NTS 95 sportlakk,
vagy műszakilag azzal egyenértékű
Vonalazás: 3db kosárlabda, 1 db röplabda, 1db kézilabda és futsal pálya
Lelátó szerkezet visszaépítése
Az árajánlat tartalmazzon minden olyan költséget (anyag és díj), amely a teljeskörű megvalósításhoz
szükséges, így a piperetakarítás, portalanítás, hulladék elszállításának, a szükséges segédanyagoknak
(szeg, ragasztó, csiszolópapír, lakkozó hengerek, egyebek), szegélyléc, burkolatváltó költségeit is.
Részletesen: KD VI. fejezet Műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: 12 hónap, max.: 36
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:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. Összesített nettó ajánlati ár – 70 – Fordított arányosítás
2. (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: hónap, max.: hónap) – 30 – Egyenes arányosítás
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: "ELTE-SZoESE-parkettacsere"
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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: NÉMETH PARKETT ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70370791
Postai cím: KŐSZEGI ÚT 36.
Város: KŐSZEGSZERDAHELY
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11318246218
Hivatalos név: ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52295911
Postai cím: Szilágyság Utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13295684209
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:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevő ajánlata érvénytelen az
eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Németh Parkett és Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adószáma: 11318246218
(9725 Kőszegszerdahely, Kőszegi út 36.)
Ajánlattételi felhívás: V.2.17. pontja
„AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést AK a KD között
az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.”
Közbeszerzési dokumentumok II. fejezet Útmutató: 6.3. pontja
„Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell részletes beárazott költségvetést. A részletes árazatlan
költségvetést Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. A
felolvasólapon a beárazott költségvetés nettó végösszegét kell feltüntetni közbeszerzési részenként különkülön az „Összesített nettó ajánlati ár” rovatban.
A részletes árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, az egyes tételekhez tartozó
mennyiséget, mennyiségi egységet megváltoztatni. Az árazatlan költségvetés valamennyi tételét be kell
árazni.„
Indoklás:
Ajánlattevő nem megfelelő árazott költségvetést nyújtott be. Ajánlattevő az ajánlat részeként az
ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés árazott főösszesítőjét csatolta, azonban a
főösszesítő alátámasztásául szolgáló beárazott költségvetés a közbeszerzési eljárásban kiadott árazatlan
költségvetéstől eltérő tartalmú. Továbbá a rendelkezésre bocsátott árazott költségvetés nem tartalmazza a
következő költségvetési tételeket sem:
átadás előtti pipere takarítás (17 x 100 m2)
- a meglévő lelátó szerkezet szakszerű deponálása, és 20-40 m-es kézi mozgatással a sportcsarnok
parkettszintben lévő előterében (a bontás és deponálás közötti távolság 20-50 m)
- Építési törmelék lerakása, lerakóhelyi díjjal (22 db 8 m3-es konténer)
- munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,
konténer szállítás nélkül (176 m3)
- továbbá nincs jelöve az ajánlatában a meglévő parketta cseréjével kapcsolatban a vakpadló alépítmény
mennyisége (1450 m2), parkettafektetés mennyisége (1450 m2), valamint a parketta csiszolásának és
lakkozásának mennyisége (1450 m2)
Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetés a fentiek okán nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumok által támasztott követelményeknek. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint
a szakmai ajánlat kizárólag szűk keretek között hiánypótoltatható és abban csak nem jelentős, egyedi
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az
árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető
vagy törölhető. Tekintettel arra, hogy a benyújtott költségvetés hibái a Közbeszerzési Döntőbizottság

következetes joggyakorlata alapján is olyan hibának minősülnek, melyek hiánypótlás útján nem orvosolhatók
és az ajánlat érvénytelenségét vonják maga után, Ajánlatkérőnek nincsen lehetősége a szakmai ajánlatra
vonatkozóan hiánypótlási felhívást kiküldeni.
A fenti indoklás szerint nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (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

Felgyő Községi Önkormányzat (3666/2019)
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: Felgyő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15711122
Postai cím: Széchényi Út 1.
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozóné Pálnok Orsolya
Telefon: +36 63580060
E-mail: pmhv@felgyo.hu
Fax: +36 63580061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felgyo.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: Energetikai fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000009142019
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nettó 456,40 m2 alapterületű óvoda energetikai korszerűsítése:
- épület teljes homlokzati és födém szigetelése, nyílászáró cseréje a műszaki dokumentáció szerint,
- 12,32 kWp összteljesítményű napelem telepítése,
- új 22,64 kW teljesítményű gáz alapú fűtési rendszer kiépítése,
- akadálymentesítés műszaki dokumentáció szerint.
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: Energetikai fejlesztés
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: HU333 A teljesítés helye: Felgyő, Templom utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nettó 456,40 m2 alapterületű óvoda energetikai korszerűsítése:
- épület teljes homlokzati és födém szigetelése, nyílászáró cseréje a műszaki dokumentáció szerint,
- 12,32 kWp összteljesítményű napelem telepítése,
- új 22,64 kW teljesítményű gáz alapú fűtési rendszer kiépítése,
- akadálymentesítés műszaki dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kivitelezés során alkalmazásra kerül az ISO9001 vagy azzal
egyenértékű minőségirányítási rendszer (igen/nem) 15
2 A kivitelezés során alkalmazásra kerül az ISO14001 vagy azzal egyenértékű környezetközpontú
irányítási rendszer (igen/nem) 15

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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00010
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: 0 Rész száma: Elnevezés: Energetikai fejlesztés
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 Kbt. 75. § (2) bekezdés b) alapján eredménytelen, tekintettel arra,
hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (nettó 38.910.314,- Ft) nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel (nettó 58.290.293,- Ft).
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: Laczkó HUN-LAK Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65997761
Postai cím: Zsinór Utca 44.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23873546206
Hivatalos név: Monolith-Tech Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78094310
Postai cím: Perczel Mór Utca 18.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13766308206
Hivatalos név: G-Road Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11724447
Postai cím: Fő 55.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23089442206
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:
2019/01/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg

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

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság (4555/2019)
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: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Deák Gábor
Telefon: +36 202858596
E-mail: deakg@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K1949 Károlyi Sándor utcai telephely felújítása
Hivatkozási szám: EKR000100922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Károlyi Sándor utcai és egyéb telephely felújítása, korszerűsítése.
Összességében nettó 160.000.000,- Ft keretösszeg és a II.2.10. pontban szereplő opciós nettó 35.193.000Ft keretösszeg erejéig az FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő következő telephelyek felújítása,
korszerűsítése: Bp. XV. ker. Károlyi Sándor u. 119-121.;Bp. XV. ker. Mélyfúró u. 10-12.;
A gyakorisági tényező szorzószámai nem a tényleges mennyiségeket, hanem a munkanemek előfordulási
gyakoriságát hivatottak jelezni.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (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: K1949 Károlyi Sándor utcai telephely felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45213000-3

További tárgyak:

45262690-4

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Bp. XV. ker. Károlyi Sándor u. 119-121.;Bp. XV. ker. Mélyfúró u.
10-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Károlyi Sándor utcai és egyéb telephelyek felújítása, korszerűsítése.

Összességében nettó 160.000.000,- Ft keretösszeg és a II.2.10. pontban szereplő opciós nettó 35.193.000Ft keretösszeg erejéig az FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő következő telephelyek felújítása,
korszerűsítése:.; Bp. XV. ker. Károlyi Sándor u. 119-121.;Bp. XV. ker. Mélyfúró u. 10-12.
A gyakorisági tényező szorzószámai nem a tényleges mennyiségeket, hanem a munkanemek előfordulási
gyakoriságát hivatottak jelezni.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Megajánlott rezsióradíj 10
2 3. Jótállási idő (min.12 hónap; max. 36 hónap) 20
3 4. A felhívás III.1.3) M.1. pontban bevont „felelős műszaki vezető” az alkalmassági
minimumkövetelményként meghatározotton felüli - MV-É– felelős műszaki vezetőként szerzett
szakmai gyakorlata (hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Kumulált ajánlati ár nettó forintban Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő opciós jogot köt ki maximum nettó 35.193.000,- Ft keretösszeg erejéig.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő
nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki az
opciós értékre. Az opciós jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni
a megkötendő szerződés hatálya alatt, a szerződés hatályának lejártát megelőzően, a fix érték
(160.000.000,- Ft) lehívása után.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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: K1949 Károlyi Sándor utcai telephely felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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
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: In-West Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66088127
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680160241
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
Hivatalos név: General Architect Tervező és Generalkivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89473706
Postai cím: Papp Károly Út 41.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24955447213
Hivatalos név: URBÁN Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42629537
Postai cím: Ugyer Utca 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25318641213

Hivatalos név: Bérkerép Kölcsönző, Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49021585
Postai cím: Komáromi Út 26/b.
Város: Kocs
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2898
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24391801211
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:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (4376/2019)
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: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24565424
Postai cím: Kőrösi Út 112-114.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozgonyi Erik
Telefon: +36 29540937
E-mail: jegyzo@gyal.hu
Fax: +36 29340028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyal.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: Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017
Hivatkozási szám: EKR000938082018
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. Terület előkészítés, tereprendezés
2. Kerítés-kapu építés, őr konténer
3. Út-járda építés
4. Vízellátás
5. Szennyvíz elvezetés
6. Elektromos energia ellátás
7.Gázellátás
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: Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VA
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: HU120 A teljesítés helye: 2360 Gyál, Bartók Béla utca Hrsz.: 4375/5, 4375/6, 4377/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Terület előkészítés, tereprendezés
2. Kerítés-kapu építés, őr konténer
3. Út-járda építés
4. Vízellátás
5. Szennyvíz elvezetés
6. Elektromos energia ellátás
7.Gázellátás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági
követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (0 és 24 hónap között értékelve) 15
2 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva,
naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 24 hónapon felül (0-48) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 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 munkakezdés dátuma várhatóan 2019.02.01.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 115. §
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: Vállalkozói park építéshez kapcsolódó munkák PM_VA
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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege,
az ajánlat bontási jegyzőkönyvben rögzített nettó 202 650 000 Ft nem elegendő a szerződés megkötéséhez
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, figyelemmel arra, hogy a VITÉP '95 Vízügyi
és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság végső ajánlatában rögzített ajánlati ár tartalékkeret nélkül nettó
196 957 572 Ft, mely az 5%-os tartalékkerettel nettó 206 805 451 Ft.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213
Hivatalos név: VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73373483
Postai cím: Fő Utca 1/a.
Város: Szigetújfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2319
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12017539213
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:
2019/01/18 (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:
2019/03/12 (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

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (4443/2019)
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: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63873656
Postai cím: Üllői Út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert
Telefon: +36 12100711
E-mail: gazdigtitk@heimpalkorhaz.hu
Fax: +36 14599154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "A" ép. teherfelvonó betegfelvonóvá átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000186122019
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 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti telephelyének „A” épületében található
teherfelvonó betegfelvonóvá történő átalakítása és a kapcsolódó munkálatok kivitelezése a rendelkezésre
álló tervek szerint.
Akna
Felvonóakna kivitele: Zárt vasbeton akna
Felvonóakna mérete: Szélesség: 2,230 mm
Mélység: 2.185 mm
Aknafej magassága: 3,720 mm
Emelési magasság: 26,550 mm
Süllyeszték mélysége: 1,250 mm
Szintek Száma 9
Egyoldali Bejárat 9 szinten (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Oldalfalak műanyag bevonatú galvanizált acéllemez
Fülke
Mennyezet műanyag bevonatú, rejtett LED világítással
Padlóburkolat kopásálló műanyag vagy bordáslemez
Fülketabló oldalfalon elhelyezett kezelőpanel
Világítás mennyezetbe épített vezérelt LED világítás
Lábléc körben króm színű lábléc
Korlát körben rozsdamentes korlát
Belső méretek Szélesség: 1,500 mm
Mélység: 1,800 mm
Magasság: 2,200 mm
Fülkeajtó kivitele: Automata, teleszkópos nyitású, műanyag bevonatú galvanizált acéllemez kivitel,
fényfüggönnyel, és szorításgátlóval védve
Fülkeajtó Szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Aknaajtók kivitele automata, teleszkópos nyitású, festett acéllemez (RAL színskálából választható szín)
Aknaajtók szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Nyertes ajánlattevő feladata:
• Meglévő felvonó berendezés elbontása
• Terület előkészítése új felvonó berendezés telepítéséhez
• Liftakna szellőzés kiépítése
• Villamos szerelési munkálatok
• Új felvonó berendezés beépítése
• Kapcsolódó szakipari munkálatok, helyreállító munkálatok elvégzése
• Bontási - építési hulladék elszállítása és kezelése
• Hatósági átadások, engedélyek beszerzése használatba vételi engedély kiadásához
• Oktatások, próbaüzem, megvalósulási terv és átadási dokumentáció készítése
A nyertes ajánlattevő a kivitelezés során köteles a kórház belső közlekedési rendszerének és a folyamatos
betegellátási tevékenység akadályozása nélkül végezni a munkát, az előbbiekben felsorolt tevékenységek
folyamatos működése mellett.

További részleteket a közbeszerzési dokumentum, a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza.
Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a munka megkezdése előtt
ellenőrizni kell!
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: "A" ép. teherfelvonó betegfelvonóvá átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45313100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti telephelyének „A” épületében található
teherfelvonó betegfelvonóvá történő átalakítása és a kapcsolódó munkálatok kivitelezése a rendelkezésre
álló tervek szerint.
Akna
Felvonóakna kivitele: Zárt vasbeton akna
Felvonóakna mérete: Szélesség: 2,230 mm
Mélység: 2.185 mm
Aknafej magassága: 3,720 mm
Emelési magasság: 26,550 mm
Süllyeszték mélysége: 1,250 mm
Szintek Száma 9
Egyoldali Bejárat 9 szinten (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Oldalfalak műanyag bevonatú galvanizált acéllemez
Fülke
Mennyezet műanyag bevonatú, rejtett LED világítással
Padlóburkolat kopásálló műanyag vagy bordáslemez
Fülketabló oldalfalon elhelyezett kezelőpanel
Világítás mennyezetbe épített vezérelt LED világítás
Lábléc körben króm színű lábléc
Korlát körben rozsdamentes korlát
Belső méretek Szélesség: 1,500 mm
Mélység: 1,800 mm
Magasság: 2,200 mm
Fülkeajtó kivitele: Automata, teleszkópos nyitású, műanyag bevonatú galvanizált acéllemez kivitel,
fényfüggönnyel, és szorításgátlóval védve
Fülkeajtó Szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Aknaajtók kivitele automata, teleszkópos nyitású, festett acéllemez (RAL színskálából választható szín)
Aknaajtók szabadnyílás mérete Szélesség: 1,100 mm
Magasság: 2,000 mm
Nyertes ajánlattevő feladata:

• Meglévő felvonó berendezés elbontása
• Terület előkészítése új felvonó berendezés telepítéséhez
• Liftakna szellőzés kiépítése
• Villamos szerelési munkálatok
• Új felvonó berendezés beépítése
• Kapcsolódó szakipari munkálatok, helyreállító munkálatok elvégzése
• Bontási - építési hulladék elszállítása és kezelése
• Hatósági átadások, engedélyek beszerzése használatba vételi engedély kiadásához
• Oktatások, próbaüzem, megvalósulási terv és átadási dokumentáció készítése
A nyertes ajánlattevő a kivitelezés során köteles a kórház belső közlekedési rendszerének és a folyamatos
betegellátási tevékenység akadályozása nélkül végezni a munkát, az előbbiekben felsorolt tevékenységek
folyamatos működése mellett.
További részleteket a közbeszerzési dokumentum, a műszaki leírás és a költségvetési kiírás tartalmazza.
Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján a munka megkezdése előtt
ellenőrizni kell!
A költségvetési kiírást kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevonni tervezett épületgépész szakember
többlettapasztalata (max. 60 hó) 30
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
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A munka csak létesítési engedélyhez kötött, építési engedély nem szükséges!
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: forint (HUF). Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az
ÁEEK Vis Major alapjából származó forrásból fizeti meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás.
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: "A" ép. teherfelvonó betegfelvonóvá átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 1. Kbt. 75. § (2) b) pont alapján (b) a – (4) bekezdésben foglaltak szerint
igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;) és
2. Kbt. 75. § (2) e) pont alapján (a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló
eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot)).
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: DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86231343
Postai cím: Poprádi Út 44/A
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23080728207
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:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 70. § (1) szerint „Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok
mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.”
Mindezek alapján Ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött, a beérkező egy darab
ajánlat értékelése és részletes vizsgálata nélkül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/14 (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

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16604/2018)
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: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934457
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
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: „Android táblagépek beszerzése a HungaroControl Zrt. részére”
Hivatkozási szám: EKR000105972018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30213200-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
11 db Samsung Galaxy Tab S3 (cikkszám: SM-T820NZKAXEH) típusú android táblagép
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott excel táblázat, mint műszaki leírás
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1471800 (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: „Android táblagépek beszerzése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30213200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
11 db Samsung Galaxy Tab S3 (cikkszám: SM-T820NZKAXEH) típusú android táblagép
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott excel táblázat, mint műszaki leírás
tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges
hivatkozás a közbeszerzés tárgya egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseiben foglaltakra, továbbá a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden
esetben érteni kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.

A beárazandó költségvetésben/mennyiség-kimutatásban az ajánlatkérő által nevesített gyártmányok,
berendezések, stb. helyett az ajánlattevőknek lehetőségük van mind műszaki paramétereiben,
mind minőségben velük egyenértékű más gyártmányokat, berendezéseket, stb. megajánlani. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. (ld. még a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-t)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 95
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 ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt, a bírálat és értékelés speciális
sorrendjét.
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: HC-2018-8235 Rész száma: Elnevezés: „Android táblagépek beszerzése"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
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: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefon: +36 13213588
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13225997
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12221402242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1650000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1471800
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: 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: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12221402242
Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94337251
Postai cím: Budafoki Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12048898243
Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99782995
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok

NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216
Hivatalos név: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19341305
Postai cím: Fogarasi Út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12021927242
Hivatalos név: M&S Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91729365
Postai cím: Pannónia Utca 17/a. a. ép. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14409471241
Hivatalos név: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60808086
Postai cím: Alkotás Utca 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13854964243
Hivatalos név: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85322332
Postai cím: Városház 16. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24907468241
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:
2018/06/13 (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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (16614/2018)
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: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934457
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
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: „MONITOROK BESZERZÉSE - 2018”
Hivatkozási szám: EKR000193902018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30231310-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
85 db Dell UltraSharp 24 Monitor U2415 (cikkszáma: U2415)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5202000 (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: „Monitorok beszerzése - 2018”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30231310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
85 db Dell UltraSharp 24 Monitor U2415 (cikkszáma: U2415)
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott excel táblázat, mint műszaki leírás
tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges
hivatkozás a közbeszerzés tárgya egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseiben foglaltakra, továbbá a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden
esetben érteni kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.
A beárazandó költségvetésben/mennyiség-kimutatásban az ajánlatkérő által nevesített gyártmányok,
berendezések, stb. helyett az ajánlattevőknek lehetőségük van mind műszaki paramétereiben,

mind minőségben velük egyenértékű más gyártmányokat, berendezéseket, stb. megajánlani. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. (ld. még a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-t)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (naptári nap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 95
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 ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt, a bírálat és értékelés speciális
sorrendjét.
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: HC-2018-8237 Rész száma: Elnevezés: „Monitorok beszerzése - 2018”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
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: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefon: +36 13213588
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13225997
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12221402242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7837500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5202000
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: 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: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12221402242
Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99782995
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216
Hivatalos név: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776896241
Hivatalos név: Alienline Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30576942
Postai cím: Tisza Lajos Körút 47.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13470458206
Hivatalos név: M&S Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91729365
Postai cím: Pannónia Utca 17/a. a. ép. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14409471241
Hivatalos név: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60808086
Postai cím: Alkotás Utca 50
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13854964243
Hivatalos név: RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92918085
Postai cím: Hauszmann Alajos Utca 3/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13846606244
Hivatalos név: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85322332
Postai cím: Városház 16. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24907468241
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:
2018/06/13 (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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (23320/2018)
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: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárpáti Zoltán
Telefon: +36 12934224
E-mail: Zoltan.Karpati@hungarocontrol.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz

Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Informatikai keretszerződés - 2018/2"
Hivatkozási szám: EKR000640602018
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:
A Műszaki leírásában specifikált informatikai eszközök leszállítása maximum 7.800.000 Ft + ÁFA, azaz
hétmillió-nyolcszázezer Forint plusz ÁFA Keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem
köteles.
A Keretösszegből ajánlatkérő legkevesebb 6.300.000,- Ft+ÁFA, azaz hatmillió-háromszázezer Forint +
ÁFA összeget a „Beszerzendő alkatrészek listája” táblázatban szereplő Termékekre, míg a fennmaradó
legfeljebb 1.500.000,-Ft+ÁFA, azaz egymillió-ötszázezer Forint + ÁFA összeget a táblázatban nem szereplő,
időközben felmerült egyéb Kiegészítő termékekre (informatikai eszközökre) jogosult felhasználni.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott excel táblázat, mint műszaki leírás
tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: „Informatikai keretszerződés - 2018/2"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Műszaki leírásában specifikált informatikai eszközök leszállítása maximum 7.800.000 Ft + ÁFA, azaz
hétmillió-nyolcszázezer Forint plusz ÁFA Keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem
köteles.
A Keretösszegből ajánlatkérő legkevesebb 6.300.000,- Ft+ÁFA, azaz hatmillió-háromszázezer Forint +
ÁFA összeget a „Beszerzendő alkatrészek listája” táblázatban szereplő Termékekre, míg a fennmaradó

legfeljebb 1.500.000,-Ft+ÁFA, azaz egymillió-ötszázezer Forint + ÁFA összeget a táblázatban nem szereplő,
időközben felmerült egyéb Kiegészítő termékekre (informatikai eszközökre) jogosult felhasználni.
Műszaki leírás:
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott excel táblázat, mint műszaki leírás
tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges
hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5)
bekezdéseiben foglaltakra, továbbá a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden
esetben érteni kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell.
A beárazandó költségvetésben/mennyiség-kimutatásban az ajánlatkérő által nevesített gyártmányok,
berendezések, stb. helyett az Ajánlattevőknek lehetősége van mind műszaki paramétereiben,
mind minőségben velük egyenértékű más gyártmányokat, berendezéseket, stb. megajánlani. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. (ld. még a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-t)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ügyfélszolgálat elérhetőségi ideje 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Kiszállítási díj Súlyszám - 2
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: HC-2018-8423 Rész száma: Elnevezés: „Informatikai keretszerződés - 2018/2"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 202635409
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7800000
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: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31454070
Postai cím: Kőér Utca 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12937303242
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: Korion Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64631646
Postai cím: Vadkacsa Utca 14/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219511242
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: Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft
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: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12221402242
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: Alienline Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30576942
Postai cím: Tisza Lajos Körút 47.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13470458206
Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94337251
Postai cím: Budafoki Út 97
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12048898243
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:

2018/09/20 (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:
1.
A II.2.5) Értékelési szempontok pont kiegészítése:
Ár kritérium:
1. A „Beszerzendő alkatrészek listája” táblázatban szereplő tételek képzett ajánlati ára (nettó Ft), súlyszám:
96
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal (4490/2019)
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: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66063546
Postai cím: Kossuth L. U. 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Denke Gergely
Telefon: +36 302495063
E-mail: dr.denke@jnszm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jnszm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23983362
Postai cím: Kossuth Lajos Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kugler Krisztián
Telefon: +36 56523937
E-mail: kugler.krisztian.janos@jasz.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35813217
Postai cím: Kossuth L. U. 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piroska Miklós
Telefon: +36 56795784
E-mail: elnok@jnszm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzati Hivatal (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP 5.1.1-15-JN1-2016-00001 „Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés”
Hivatkozási szám: EKR000937672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71243000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Helyi termék és szolgáltatásfejlesztési program készítése (1 db dokumentum, minimum 50 oldal)
A) Primer kérdőíves kutatás: a megyébe érkező vendégek utazási motivációjáról, az utazási szokásairól
A primer kutatás alapja a turisztikai szükségletek, motivációk megyei elemzése.
A kutatás vizsgált kategóriái: a turizmus indítékai és az ezekből levezetett turizmusfajták:
1. Fizikai indítékok: pihenés – gyógyulás- sport- üdülőturizmus; (wellness) gyógy- és termálturizmus
2. Pszichikai indítékok: kitörés a mindennapi elszigeteltségből, szórakozás- élmény- vágy/élmény/,
esemény-, üdülőturizmus, kulturális turizmus, klubturizmus, falusi turizmus
3. Társadalmi indítékok: barátok, ismerősök felkeresése, társas élet, társadalmi kapcsolatokcivilizált világból
vissza a természetbe, baráti, rokonlátogató turizmus, klubturizmus, (élményturizmus) kempingturizmus
4. Személyes indítékok: személyes kibontakozás (tanulás, továbbképzés), kongresszus,
rendezvényélmény-, kalandturizmus.
Módszertan:
A motivációt vizsgáló kérdőív települési szintű, webalapú kérdőíves kutatás.
Tervezett elemszám: 1000 fő (vendég) megkérdezése.
B) Adatbázis struktúra felépítése, adatok feldolgozása, rendezése

Fényképekkel, a helyi termékek/ételek megyei fellelhetőségének GPS koordinátájával kiegészített online
adatbázis, amelynek fontos kutatási kategóriái lesznek a szociológiai alapváltozók mellett a termékké
fejleszthető produktumok SWOT analízise is.
A felmérés módszertana:
önkitöltős web alapú kérdőív, a megyei járások helyi termékeinek/ételeinek reprezentatív felmérése
a fejlesztések személyes interjús felmérése
C) Program és Akcióterv kidolgozása és megvalósítása
1. Versenyképesség javítása
1.1 A turizmusra vonatkozó áttekinthető, korszerű és egységes szemléletű jogi szabályozás a törvényi
szinttől az alacsonyabb szintű jogi szabályozásig - települési rendeletek áttekintése
1.2 A települések helyi adóbevételének alakulása a vendégéjszakák és az egy főre jutó idegenforgalmi
adóbevételek tükrében
1.3 Turisztikai mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak erősítése – támogatás és helyi piaci
rendszerek
2. Munkahelyteremtés
2.1 A turisztikai szolgáltatások (vonzerők, szálláshelyek, vendéglátás, programok, kiegészítő szolgáltatások)
foglalkoztatásban betöltött szerepének erősítése – helyzetelemzés és a humán erőforrásfejlesztés
2.2 Az önkéntes munka feltételeinek és elismertségének kialakítása – kapcsolódási lehetőségek a helyi
társadalom bevonására
2.3 Atipikus foglalkoztatási formák lehetőségei a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztésre alapozva
3. Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás
3.1 A vállalkozások fogyasztóvédelem iránti elkötelezettségének javítása, a lakosság tudatos turisztikai
fogyasztói szemléletének erősítése
3.2 Vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának elismerése (tisztességes üzleti magatartás), turisztikai
etikai kódexek betartása – turizmussal foglalkozó kkv-k a települési környezeti-gazdasági fenntarthatóságért
és a helyi identitás erősítéséért
3.3 Környezettudatos és klímabarát viselkedés (szolgáltatói és turista) erősítése – komplex
szemléletformálás esélyei
3.4 A fogyatékosok, hátrányos helyzetűek egyenlő esélyű részvétel a turizmusban - esélyegyenlőség
növelése, a hátrányos helyzetűek integrációjának támogatása
4. Hatékony érdekérvényesítés a turizmus szektorban rendelkezésre álló források megszerzésére
4.1 A helyi-, térségi-, regionális és nemzeti turisztikai desztináció menedzsment hálózat kialakítása –
hálózatos együttműködések szerepei
4.2 Az önkormányzatok idegenforgalmi adóbevételének turisztikai célú felhasználása – helyi fejlesztések
igénye (kereslet-kínálat)
4.3 Hazai és európai uniós fejlesztési források optimális felhasználása - forráselemzés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17700000 (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: Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EKR rendszer karakterkorlátozása miatt a "II.1.4) A közbeszerzés mennyisége" pont folytatása:
4.3 Hazai és európai uniós fejlesztési források optimális felhasználása - forráselemzés
5. Piaci kereslet által vezérelt és innováción alapuló kínálatfejlesztés és ennek megfelelő marketing
kommunikáció
5.1 Termék-specifikus célok – tájra/településre jellemző termékek és marketing
5.2 Szolgáltatások nemzeti védjegy és minőségi díj rendszerének megerősítése – helyi piac, helyi védjegy
szerepe az ágazat eltartóképességének emelésében (illetve a népességmegtartó képesség erősítésében)
6. Versenytárs-elemzés
D) Megyei szintű helyi termék- és szolgáltatási marketing program és akcióterv kidolgozása
Szakmai tartalom:
- Háttér, indokoltság
- Jövőkép, célrendszer
- Akcióterv kidolgozása (tevékenységek bemutatása, ütemezése)
- Márkázás / védjegy rendszer kialakítás lehetőségének megvizsgálása
- Térségi szintű gasztroturisztikai (elsősorban helyi/tájjelegű ételekre, szolgáltatásokra épülő) és kézműves
termékcsomagok kialakítása
- Arculattervezés
- Marketing eszközök fejlesztése
E). Képzés
Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés keretében az őstermelők, kistermelők, helyi kézművesek,
mezőgazdaságban, turizmusban foglalkoztatottak kompetencia alapú tudásának növelése, fejlesztése.
A célcsoport a képzésen tanult információk gyakorlatba ültetéssel növelni tudja az értékesítési és termék
portfólióját. A megyében 20 fő oktatása és az ehhez kapcsolódó tananyag kidolgozása.
Óraszám: 15 óra elmélet, 5 óra gyakorlat (Oktatótermet az ajánlatkérő biztosít.)
A feladat hatásköre: Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe
Az elkészítendő dokumentum(ok) formai követelményei:
a) A/4 formátum
b) oldalanként min 2100 karakter
b) Times New Roman CE betűtípus és 12 pontos betűméret
c) maximum 1,5-es sorköz
Teljesítés módja:
Valamennyi dokumentumot egy eredeti aláírt nyomtatott és összefűzött példányban, továbbá elektronikusan
(DVD/CD) PDF és MS Word szerkeszthető formátumban is át kell adni az Ajánlatkérő részére.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakember 12 hónapon felüli többlettapasztalata 8
2 A felhívás III.1.3 M.2.2.pontja szerintialkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember vidékfejlesztési munkálatok területén szerzett,12 hónapon felüli többlettapasztalata 8
3 A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember ) marketing munkálatok területén szerzett, 12 hónapon felüli többlettapasztalata 8
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 76
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő nem él az opció lehetőségével,csupán az EKR rendszer
karakterkorlátozása miatt nyitotta meg a "II.2.10) Opciókra vonatkozó információ" ablakot.
Ajánlatkérő az alábbiakban kívánja kiegészíteni/folytatni a " III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság" pontjában előírtakat:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása (FOLYTATÁS) :
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, azokban az esetekben, amelyekben
a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők
hivatalos és kamarai jegyzéke- figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik

tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az M.1.), M.2.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ez esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:(FOLYTATÁS)
Az M.1.), M.2.) pontra vonatkozóan a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint a Kbt. végrehajtási
rendeletében foglaltak szerint előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az
ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (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.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 5.1.1-15-JN1-2016-00001
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási
dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe
foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen
tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele
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: Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés
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:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
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: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61882102
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vnilona@gmail.com
Telefon: +36 209327648
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56514946
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19221805216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25894200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17700000
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: A. Primer kérdőíves
kutatás a megyébe érkező vendégek utazási motivációjáról; B. Adatbázis struktúra felépítése, adatok
feldolgozása rendszerezése, C. Program és akcióterv kidolgozása és megvalósítása; D. Megyi
szintű helyi termék- és szolgáltatási marketing program és akcióterv kidolgozása. E. Képzés
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: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61882102
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2

Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19221805216
Hivatalos név: Revita Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24031114
Postai cím: Nap Utca 25
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18566945209
Hivatalos név: Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75442864
Postai cím: Fő Utca 144/b
Város: Rádóckölked
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9784
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22785389218
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:
2018/11/20 (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:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás (4522/2019)
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: Kadarkút és Térsége Óvodafenntartó Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16864777
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Kadarkút
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karsai József
Telefon: +36 82581003
E-mail: hivatal@kadarkutph.hu
Fax: +36 82385250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kadarkut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kadarkut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00036 kisbusz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001170722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34114400-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adás-vételi szerződés a „Mini bölcsőde kialakítása és óvoda udvar fejlesztése” tárgyú TOP-1.4.1-15SO1-2016-00036 azonosítószámú projekt keretében kisbusz beszerzésére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8803787 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00036 kisbusz beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34114400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7530 Kadarkút, Petőfi Sándor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db, 8+1 fő szállítására alkalmas személyszállító gépjármű beszerzése, leszállítással, összeszereléssel,
üzembe helyezéssel.
Műszaki minimumkövetelmények:
Elvárás: kizárólag új jármű és a járműbeszerzés egyedül hivatalos magyarországi márkakereskedői
hálózatból megengedett!
Beszerzési ár max. bruttó 15 millió HUF – az ezt meghaladó árat tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a bírálat
során érvénytelenné fog nyilvánítani (Kbt. 73. § (6) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja
alapján)
Legalább 170 LE teljesítmény;
Euro 6 környezetvédelmi besorolású motor;
ABS;
ESP;
kétoldali oldalsó tolóajtó;
felfelé nyíló hátsó ajtó;
elektromos első ablakemelők;

színezett üvegek;
elektromosan állítható fűthető külső tükrök;
első ködfényszórók;
elöl automata légkondicionáló, hátsó légkondicionáló;
4 irányban állítható vezető ülés;
vezető oldali kar és deréktámasz;
ülésfűtés első üléseknél;
dupla utasülés;
tempomat;
legalább 17”-os kerekek;
vészfékasszisztens;
visszagurulás gátló;
automata váltó;
távirányítós központizár;
parkolóradar elöl-hátul;
bluetooth (rádióval összekapcsolva);
tengelytáv legalább 3250 mm;
szállítható személyek száma 8+1 fő;
8 db biztonsági gyerekülés (0-25 kg);
4 db-os télikerék garnitúra (felnire szerelt).Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba
helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem
használták.
A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011.
(III.30.) Korm. rendeletnek megfelelő környezetvédelmi besorolású motorral kell rendelkeznie.
Ha a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden
esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az
egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
CPV kódok:
34114400-3 Kisbuszok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gépjármű teljesítmény (LE) (minimum 170 – maximum 200 LE) 20
2 Többletjótállás mértéke (km)(min. 100.000 km-max. 150.000 km) 10
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-SO1-2016-00036 azonosítószámú projekt
II.2.9) 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
rendelkezáései.
FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538)
Levelezési cím: 1118 Muskotály u. 11.
e-mail cím: info@ceutender.eu
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: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00036 kisbusz beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Koto Autóház Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85532111
Postai cím: Dombóvári Út 9
Város: Kaposvar
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: pszabo@koto.hu
Telefon: +36 20/9715139
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11221894214
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: 8803787
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: CPM Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26226215
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22630777203
Hivatalos név: Koto Autóház Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85532111
Postai cím: Dombóvári Út 9
Város: Kaposvar
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11221894214
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:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (4592/2019)
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: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: Urban.Mariann@kkbk.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
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
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: Utazásszervezési szolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001008492018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
63510000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya az ajánlatkérő állományába tartozó vagy vele munkakapcsolatban álló
személyek hivatalos légi és egyéb módon megvalósuló, kapcsolatépítési, együttműködési, továbbképzési,
szakmai tapasztalatszerzési célú külföldi kiutazásainak és a hozzájuk kapcsolódó külföldi szolgáltatások
(különösen szállásfoglalás, autó bérlése, transzferek, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, vízumügyintézés,
kiegészítő szolgáltatások) megszervezése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Az eljárás tárgya továbbá az ajánlatkérő által meghívott személyek légi és egyéb módon megvalósuló
beutaztatása, illetve az utazáshoz kapcsolódó valamennyi szolgáltatás nyújtása az esetleges
vízumügyintézés kivételével.
A közbeszerzés keretösszege nettó 68 millió Ft.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68000000 (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: Utazásszervezési szolgáltatás biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

63510000-7

További tárgyak:

63515000-2

Kiegészítő szójegyzék

63516000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest II. kerület, Horvát u. 12-26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgya az ajánlatkérő állományába tartozó vagy vele munkakapcsolatban álló
személyek hivatalos légi és egyéb módon megvalósuló, kapcsolatépítési, együttműködési, továbbképzési,
szakmai tapasztalatszerzési célú külföldi kiutazásainak és a hozzájuk kapcsolódó külföldi szolgáltatások
(különösen szállásfoglalás, autó bérlése, transzferek, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, vízumügyintézés,
kiegészítő szolgáltatások) megszervezése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

Az eljárás tárgya továbbá az ajánlatkérő által meghívott személyek légi és egyéb módon megvalósuló
beutaztatása, illetve az utazáshoz kapcsolódó valamennyi szolgáltatás nyújtása az esetleges
vízumügyintézés kivételével.
A közbeszerzés keretösszege nettó 68 millió Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mintautak értékelési szempont 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Szolgáltatási díjak értékelési szempont Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7) pontjában megadott kezdési időpont az eljárás lezárásának változó időpontjára tekintettel
módosulhat.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Utazásszervezési szolgáltatás biztosítása
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:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15858216
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: info@mauri.hu
Telefon: +36 12664700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14850079
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11176512241
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: 68000000
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: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15858216
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11176512241
Hivatalos név: TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60639303
Postai cím: Komjádi Béla Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13069560241
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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 (4332/2019)
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. Csapó Dániel
Telefon: +36 17953048
E-mail: kozbeszerzes@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kifu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://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: Motivációs és elérési terv készítése-GINOP-3.3.2.
Hivatkozási szám: EKR001102572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db helyzetelemzés elkészítése, 1 db célcsoport szegmentáció elkészítése, 1 db Motivációs és elérési
terv készítése a célcsoport bevonására, offline és online motivációs kampányok, programok megtervezése
a GINOP-3.3.2. -16-2017-00001 – Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások
terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése tárgyú projekt keretében.
A mennyiségek részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13500000 (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: Motivációs és elérési terv-GINOP-3.3.2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. továbbá a megrendelő által
megadott magyarországi helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db helyzetelemzés elkészítése
1 db célcsoport szegmentáció elkészítése
1 db Motivációs és elérési terv készítése
A mennyiségek részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Szakmai ajánlattal kapcsolatos vállalások 40
Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 60

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.3.2-16-2017-00001 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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: Motivációs és elérési terv-GINOP-3.3.2.
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:
2019/02/25 (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: Pressonline Kommunikációs Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34742635
Postai cím: Lepke Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.szenes@pressonline.hu
Telefon: +36 209342356
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13407421241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13500000
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: Pressonline Kommunikációs Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34742635
Postai cím: Lepke Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13407421241
Hivatalos név: MProve Solutions Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74270390
Postai cím: Erzsébet Körút 17. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24664059242
Hivatalos név: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81259214
Postai cím: Munkácsy Mihály Utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14022405241
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:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, így csak az értékelési sorrendben első helyen álló
Pressonline Kft. ajánlatát bírálta el, az MProve Solutions Kft. és a Progress Consult Kft. ajánlatát a bírálat
során figyelmen kívül hagyta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Lovasberény Község Önkormányzata (4628/2019)
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: Lovasberény Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88071170
Postai cím: Kossuth Utca 62
Város: Lovasberény
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Miklós polgármester
Telefon: +36 22456024
E-mail: szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lovasbereny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lovasbereny.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: Orvosi rendelő,tornacsarnok-energetikai fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000794352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
Ajánlatkérő két középületének energetikai felújítására kerül sor 2 részben:
- az orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése (1. rész),
- a tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése (2. rész),
A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. Kötete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 93262489 (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 rendelő épületének energetikai fejlesztése
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: HU211 A teljesítés helye: 8093 Lovasberény, Rákóczi utca 6. hrsz: 357
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés eredményeképpen komplex épületenergetikai fejlesztésre kerül sor utólagos külső oldali
szigetelés, nyílászáró korszerűsítés, és a fűtési/HMV/hűtési rendszerek korszerűsítése révén és megvalósul
az épület akadálymentesítése.
A megvalósítandó műszaki tartalom:
- Külső falak hőszigetelése 15 cm vastag EPS hőszigetelő rendszerrel;
- padlásfödém hőszigetelése 10 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel;
- magastető hőszigetelése 10 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel;
- nyílászárók cseréje műanyag keretszerkezetű, hőszigetelő üvegezésű ablakokra és ajtókra, valamint fa
keretszerkezetű tetőablakokra;
- időjáráskövető szabályozással felszerelt kondenzációs gázkazán beépítése;
- termosztatikus szelepek felszerelése;
- indirekt fűtésű tároló beépítése.

Munkanem/Mennyiség:
- Magastető hő- és hangszigetelése: 121,41 m2
- Homlokzati hőszigetelés: 291,31 m2
- Műanyag nyílászárók cseréje: 25 db
- Kondenzációs gázkazán beépítése: 2 db
A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. 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 2. A teljesítésben részt vevő szakember épületenergetikai felújítások terén
szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 24 hónap) 20
2 3. Jótállás időtartama (hónapban) (minimum 24, maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Vállalkozói díj (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-FE1-2016-00027
II.2.9) További információ:
Szerződés megnevezése (1. rész): Vállalkozási szerződés alapján a lovasberényi orvosi rendelő épületének
energetikai fejlesztése
A teljesítésre nyitva álló időtartamot a munkaterület átadásától kell számítani mindkét rész esetében. Az AF
II.2.7. pontban meghatározott „nap” kifejezésen az Ajánlatkérő naptári napot ért mindkét rész esetében.
II.2.1)
Elnevezés: Tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése
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: HU211 A teljesítés helye: 8093 Lovasberény hrsz: 1012/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés eredményeképpen komplex épületenergetikai fejlesztésre kerül sor utólagos külső oldali
szigetelés, nyílászáró-korszerűsítés, és a fűtési/HMV/hűtési rendszerek korszerűsítése révén és megvalósul
az épület akadálymentesítése.
A megvalósítandó műszaki tartalom:
• külső falak hőszigetelése 14 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel;
- nyílászárók cseréje műanyag hőszigetelt üvegezésű ablakokra és ajtókra;
- födém szerkezetek hőszigetelése 14 cm és 18 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel;
- tetőteret határoló szerkezet hőszigetelése 15 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel;
- fűtési rendszer korszerűsítése:
o meglévő radiátorok cseréje acéllemez lapradiátorokra, fűtési csővezetékek cseréje, a rendszer
beszabályozása;
o termosztatikus szelepek felszerelése;
o meglévő gázkazánok cseréje időjáráskövető szabályozással ellátott kondenzációs gázkazánokra;
- indirekt fűtésű tároló beépítése cirkulációs rendszerrel.
Munkanem/Mennyiség:
- Magastető hő- és hangszigetelése: 117,22 m2
- Homlokzati hőszigetelés: 1123,09 m2
- Műanyag nyílászárók cseréje: 68 db
- Kondenzációs gázkazán beépítése: 2 db
A részletes mennyiségeket a Dokumentáció III. 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 2. A teljesítésben részt vevő szakember épületenergetikai felújítások terén
szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (maximum 24 hónap) 20
2 3. Jótállás időtartama (hónapban) (minimum 24, maximum 36 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Vállalkozói díj (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-FE1-2016-00028
II.2.9) További információ:
Szerződés megnevezése (2. rész): Vállalkozási szerződés alapján a lovasberényi tornacsarnok épületének
energetikai fejlesztése
A teljesítésre nyitva álló időtartamot a munkaterület átadásától kell számítani mindkét rész esetében. Az AF
II.2.7. pontban meghatározott „nap” kifejezésen az Ajánlatkérő naptári napot ért mindkét rész esetében.
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: Orvosi rendelő épületének energetikai 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:
2019/03/01 (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: Var Bau 8000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20198253
Postai cím: Pozsonyi Út 126/a
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: varbau@varbau.hu
Telefon: +36 209454174
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13050548207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21838778
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20543233
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: Var Bau 8000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20198253
Postai cím: Pozsonyi Út 126/a
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13050548207
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
Hivatalos név: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68878964
Postai cím: Szárcsa Utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12727489207
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tornacsarnok épületének energetikai 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:
2019/03/01 (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: Var Bau 8000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20198253
Postai cím: Pozsonyi Út 126/a
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: varbau@varbau.hu
Telefon: +36 209454174
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13050548207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71979387
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72719256
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: Var Bau 8000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20198253
Postai cím: Pozsonyi Út 126/a
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13050548207
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207
Hivatalos név: SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68878964
Postai cím: Szárcsa Utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12727489207
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:
2018/10/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4484/2019)
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: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szél István
Telefon: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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
x 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
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FKSZ közbenső hűtőköri szivattyúk kiváltása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
FKSZ közbenső hűtőköri szivattyúk kiváltása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 324500000 (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: FKSZ közbenső hűtőköri szivattyúk kiváltása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45317100-3

További tárgyak:

71334000-8

Kiegészítő szójegyzék

42122000-0
44161000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt több szakmát érintő tervezési, engedélyezés előkészítési, beszerzési, kivitelezési és üzembe
helyezési feladatainak ellátása fővállalkozás keretében. Ezen belül Átalakítást Megalapozó Dokumentáció,
annak alapjaként kiviteli tervek, továbbá gyártási, beszerzési, szerelési engedélyezési dokumentációk,
organizációk, üzemviteli dokumentációk módosításainak készítése, teljes körű beszerzési, kivitelezési és
üzembe helyezési feladatok ellátása, a kivitelezés minősítő és lezáró dokumentumainak összeállítása.
A fentiek szerint elvégzendő feladatok műszaki tartalma:
Bontási munkák:
• 3db FKSZ közbenső hűtőköri szivattyú villamos és gépészeti bontása
Építész műszaki terjedelem:
• szivattyú alapok átalakítása, valamint csőtartók átépítése
Gépész műszaki terjedelem:
• 3 db új centrifugál szivattyú beszerzése és telepítése (egyenkénti teljesítmény minimum 200 m3/h)

• csővezetéki nyomvonal módosítások, csőtartó és nyomásmérés áthelyezések (legalább 2 db együtt
dolgozó szivattyúval ellátott csővezetéki rendszer, minimum 250 m3/h együttes szivattyú teljesítménnyel)
Villamos műszaki terjedelem:
• a motorok bekötő kábelének cseréje
Üzembe helyezés:
• a rendszer villamos és gépészeti üzembe helyezése
Oktatási feladatok:
• a beépített berendezések kezeléséről és karbantartásáról a Megrendelő részére
• oktatási anyag készítése
(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 vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 24 hónap - maximum 60
hónap) 5
2 Az ajánlattevő által vállalt jótállási időszakon belüli, a hibaelhárítás megkezdésére vállalt
kötelezettség, órában megadva 5
3 Az Előzetes Minőségügyi Terv tartalma, a feladat megvalósítása során alkalmazandó, speciálisan
a feladatra kidolgozott irányítási rendszer kidolgozása, ismertetése 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Ft-ban ÁFA nélkül (Az átalakítás komplett elvégzésének nettó
ellenszolgáltatása tartalékkerettel, Ft-ban megadva) Súlyszám - 85
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
7663 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: FKSZ közbenső hűtőköri szivattyúk kiváltása
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:
2019/03/01 (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: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EUROIL Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók B. u. 79., fé. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: euroil@euroil.eu
Telefon: +36 1 2420670
Internetcím(ek): (URL) www.euroil.eu
Fax: +36 1 3871841
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10537794-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 215300000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 324500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
nem Európai Unió
Ország: HU
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: Kópis és Társa Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 10.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806996-2-17
Hivatalos név: EUROIL Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók B. u. 79. fé 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10537794-2-43
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (4032/2019)
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 Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési,
Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
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: Jelút rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000022462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32500000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolgáltatással egybekötött adásvételi szerződés keretében Jelút rendszer fejlesztése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27696000 (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: Jelút rendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
73300000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u 106., 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.;
7624 Pécs, Alkotmány u. 53.; 3529 Miskolc, Csabai kapu 17.; 6721 Szeged, Csongrádi sgrt. 15., lsd
tovább II.2.9.) pontban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés célja: A hatóság országos mérőszolgálati hálózatának részét képező kiegészítő mérőállomások
illetve a műholdas alrendszer mérési képességének-, hálózati vezérlésének- és a műholdas jelutak
fejlesztése.
A beszerzés indoka: Az országos rádiómérő hálózat részét képezik a kiegészítő mérőállomások, melyekből
húsz darab 2017-ben került kiépítésre. A városi környezetből adódóan a mérőállomások közelében lévő,
elsősorban FM adók túlvezérlik az állomásokon lévő vevőegységeket, csökkentve ezzel az eszközök
érzékenységét. A problémát okozó FM adók frekvenciájára hangolt, jelútba illesztett, sávzáró szűrökkel
a probléma kiküszöbölhető. A mérőállomások közül 4 db távolról vezérelhető antennaforgató motorral is
rendelkezik, melyet jelenleg csak grafikus felhasználói felületről van lehetőség vezérelni. Annak érdekében,
hogy a mérőállomások teljes mértékben integrálhatóak legyenek a hatóság egységes mérésvezérlő
rendszerébe, szükséges az antennaforgató TCP/IP protokollon keresztüli vezérelhetőségének kialakítása.
A országos monitoring hálózat állomásai közül néhányon már több mint 10 éve működnek az antenna jelútkapcsolók, amelyek az üzemidő és az elvégzett kapcsolások magas száma miatt kezdenek bizonytalanul

működni. Annak érdekében, hogy egy hosszabb leállással járó beszerzési-javítási időszakot megelőzzünk,
három helyszínen már most ki kell cserélni az antenna jelút kapcsolókat.
A Visegrádi utcai telephelyen működő műholdas monitoringrendszer jelútkorszerűsítése céljából egy
darab optikai-RF jelút kiépítése valósul meg. Az új generációs jelátvitel használata biztosítja a szükséges
tapasztalatokat egy későbbi, a teljes műholdas koax kábelhálózatot kiváltó optikai jelúthálózat kiépítéséhez.
A beszerzéssel végzendő tevékenység kötelezettsége: Jogszabályi kötelezettség (Eht.) a polgári és nem
polgári frekvenciasávok felügyelete, a zavarmentesség biztosítása (7/2012. NMHH rendelet és a 11/2011.
NMHH rendelet, valamint a 15/2012. NMHH rendelet, a 2/2013. NMHH rendelet és az 1/2013. NMHH
rendelet).
A beszerzés rövid leírása: A beszerzés keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:
• Hangolható RF szűrők beszerzése (16+1 db) és telepítése a kiegészítő mérőállomások túlvezérlődésének
elkerülése céljából valamint a forgatható antennával rendelkező 4 db kiegészítő mérőállomás
forgatásvezérlésének TCP/IP protokollon keresztüli megvalósítása;
• 3 db új RF jelút-kapcsoló beszerzése;
• 1 db optikai-RF jelút kiépítése, valamint 1 db mérési célú prímfókuszos antenna és 1 db zavarvizsgálati
célra használható, előerősítővel szerelt tölcsérantenna beszerzése, illetve a hozzájuk kapcsolódó jelút
korrekciók átvezetése a meglévő elektronikus kábelezési rajzokra.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
További információk a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében.
(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:
Kieg. II.2.3)-hoz: 2800 Tatabánya, Panoráma út; 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.; 6000 Kecskemét, Bethlen
krt. 63.; 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.; 6636 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 95/A.; 5600 Békéscsaba,
Peter Jilemnicky u 1.; 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4.; 3860 Encs, Bem József u. 2.; Vadász-hegy,
Kőérberki Dűlő; 2400 Dunaújváros, Áram u 1.; Csehbánya(Középsőhajag, Hárskút;hrsz: 0172/5)
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:
00817 / 2019 (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: Jelút rendszer 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:
2019/02/27 (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: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40842161
Postai cím: Virágos Sétány 86
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: svale@svale.hu
Telefon: +36 302764558
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18088961
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23760420213
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: 27696000

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: A szerződés
szerinti 1. részteljesítésben szereplő eszközök (sávzáró szűrők, aktív tölcsér antenna, antenna
állvány, mikrohullámú kábel, kapcsoló egységek, multiplexer modulok) szállítása
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: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40842161
Postai cím: Virágos Sétány 86
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23760420213
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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 Média- és Hírközlési Hatóság (4324/2019)
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 Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési,
Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
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: Online szabályozási adat-/tudásbázis szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001119422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72320000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Online adat- és tudásbázis szolgáltatás, valamint távközlés-, média-, posta- és digitális gazdaság
szabályozási témakörben nyújtott támogató, monitoring szolgáltatások beszerzése 24 hónapra vállalkozási
szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 178000 (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 – 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: Online szabályozási adat- és tudásbázis szolgáltat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság részére távközlés-, média-, posta-,
digitális gazdaság szabályozási témakörben online adat- és tudásbázis szolgáltatás, valamint stratégiai
szintű, rendszeres, érdemi és kellő időben történő tájékoztatás nyújtása a közbeszerzési dokumentumok
2. (Műszaki leírás) fejezetében ismertetettek szerint az alábbi területeken: UNIÓS SZINTŰ TÁVKÖZLÉS
A szolgáltatás tárgya az Európai Unió intézményei (Európai Bizottság, Európai Parlament, a Tanács,
Európai Bíróság), valamint a kapcsolódó bizottságok és tanácsadó csoportok (a Hírközlési Bizottság, a
Rádióspektrum-bizottság, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete és a rádiófrekvenciapolitikával foglalkozó csoport) felelősségi körébe tartozó távközlési szabályozás terén bekövetkező
fejlemények nyomon követése. NYUGAT-EURÓPAI TÁVKÖZLÉS A szolgáltatás tárgya legalább 15 fejlett
hírközlési piaccal rendelkező nyugat-európai ország távközlési ágazatában bekövetkező szabályozási
fejlemények figyelemmel kísérése. KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI TÁVKÖZLÉS A szolgáltatás tárgya
legalább 15 közép- és kelet-európai ország – közöttük Magyarország - távközlési ágazatában bekövetkező
szabályozási fejlemények figyelemmel kísérése. FOGYASZTÓVÉDELEM A szolgáltatás feladata a

távközlésen belül a kiskereskedelmi szabályozás és a fogyasztóvédelem területén történő fejlemények
- hálózatsemlegesség, szélessávú hálózatok minőségi követelményei, szerződési feltételek, roaming,
szolgáltatóváltás, szerződési feltételek, számhordozás, számlázás - nyomon követése legalább nyolc
európai országban. SPEKTRUM A szolgáltatás a spektrumszabályozás, a frekvenciaengedélyek és az
odaítélési eljárások terén mutatkozó fejleményeket kísérje figyelemmel legalább 20 európai országban,
köztük Magyarországon. UNIÓS SZINTŰ DIGITÁLIS GAZDASÁG A szolgáltatás tárgya a digitális
gazdaságra (pld. adatbiztonság és adatvédelem, e-kereskedelem) vonatkozó, az Európai Unió felelősségi
körébe tartozó szabályozás területén bekövetkező fejlemények nyomon követése. NYUGAT-EURÓPAI
DIGITÁLIS GAZDASÁG A szolgáltatás a digitális gazdaság szabályozása terén bekövetkező fejleményeket
kíséri figyelemmel minimum kilenc nyugat-európai országban. UNIÓS SZINTŰ MÉDIA A szolgáltatás tárgya
az Európai Unió intézményei felelősségi körébe tartozó audiovizuális médiaszabályozás terén bekövetkező
fejlemények figyelemmel kísérése. A szolgáltatás foglalja magában az audiovizuális médiaszolgáltatások
(lineáris és nem lineáris) –tartalom, átviteli hálózatok és terjesztési csatornák vonatkozásait. NYUGATEURÓPAI MÉDIA A szolgáltatás tárgya legalább nyolc nyugat-európai ország audiovizuális média
ágazatában bekövetkező fejlemények figyelemmel kísérése. POSTA A szolgáltatás tárgya a postai
ágazatban történő fejlemények nyomon követése az Európai Unióban és minimum tíz európai országban.
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Felvilágosítás nyújtása szabályozási kérdésekben. További információk a
közbeszerzési dokumentum műszaki leírás és szerződéstervezet fejezetében.
(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. historikus adatokkal való rendelkezés (évek száma); min. 3 II.2.4)
szerinti területen; a felhívást megelőző minden befejezett 12 hónapos időintervallum tekinthető 1
évnek (min. 1 év; max. 10 év) 15
2 2. online adat-, tudásbázis működésével kapcsolatos kényelmi szolgáltatások biztosítása (igen/
nem) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 3. ajánlati ár (EUR+áfa) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23879 / 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: Online szabályozási adat- és tudásbázis szolgáltat
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:
2019/03/01 (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: 1
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: Cullen International SA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10810082
Postai cím: Clos Lucien Outers 11-21
Város: Auderghem
NUTS-kód: BE
Postai irányítószám: 1160
Ország: Belgium
E-mail: clientsupport@cullen-international.com
Telefon: +32 27387200
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): BE0429199165
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: 178000

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(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: Cullen International SA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10810082
Postai cím: Clos Lucien Outers 11-21
Város: Auderghem
NUTS-kód: BE
Postai irányítószám: 1160
Ország: Belgium
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): BE0429199165
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:
Az ajánlattevők 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § meghatározott adatai: (valamennyi AT neve, címe,
adószáma):
Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
Cullen International SA
1160 Auderghem Clos Lucien Outers 11-21
BE0429199165
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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 Választási Iroda (4459/2019)
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 Választási Iroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82965990
Postai cím: Alkotmány Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 17957475
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 17950788
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.valasztas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.valasztas.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: őrzés-védelmi szolgáltatás az NVI részére
Hivatkozási szám: EKR001032992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében "Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Választási Iroda részére
2019"
Az épület vagyontárgyainak és az épületben található ingóságok védelme és megőrzése, az azokat
veszélyeztető, károsító rendkívüli helyzetek, továbbá jogsértő cselekedetek megakadályozása, illetve
azok kezelése, a vészhelyzetek megszüntetése, az épületben dolgozók biztonságának és nyugalmának
biztosítása, a külvilág felől érkező hatások megszűrésével, az alábbi munkakörök betöltésével:
• recepciós (1 fő)
• járőr (2 fő)
A szolgáltatás teljesítésében részt vevő személyek legalább 50 %-ának szolgálati múlttal kell rendelkeznie.
Az ajánlatkérő szolgálati múltnak tekinti a mindenkor hatályos jogszabályok szerint rendvédelmi szervnél
szerzett, legalább 1 évet meghaladó hivatásos szolgálati jogviszonyt.
A szerződés időtartama: 2019. február 1-től 2020. január 31-ig terjedő időtartamra vagy az 55.000.000,- Ft +
ÁFA keretösszeg kimerüléséig.
Az őrzés-védelmi szolgáltatási feladattal érintett épület alapterülete összesen: 3 676 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55000000 (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: őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a NVI számára
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Választási Iroda részére
2019"

Az épület vagyontárgyainak és az épületben található ingóságok védelme és megőrzése, az azokat
veszélyeztető, károsító rendkívüli helyzetek, továbbá jogsértő cselekedetek megakadályozása, illetve
azok kezelése, a vészhelyzetek megszüntetése, az épületben dolgozók biztonságának és nyugalmának
biztosítása, a külvilág felől érkező hatások megszűrésével, az alábbi munkakörök betöltésével:
• recepciós (1 fő)
• járőr (2 fő)
A szolgáltatás teljesítésében részt vevő személyek legalább 50 %-ának szolgálati múlttal kell rendelkeznie.
A szerződés időtartama: 2019. február 1-től 2020. január 31-ig terjedő időtartamra vagy az 55.000.000,- Ft +
ÁFA keretösszeg kimerüléséig.
Az ajánlatkérő szolgálati múltnak tekinti a mindenkor hatályos jogszabályok szerint rendvédelmi szervnél
szerzett, legalább 1 évet meghaladó hivatásos szolgálati jogviszonyt.
Az őrzés-védelmi szolgáltatási feladattal érintett épület alapterülete összesen: 3 676 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 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított
minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként 20
2 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban
szerzett vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket foglalkoztat 5
3 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja az
alkalmazott járőröket, és recepciósokat 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: NVI/1329/2018 Rész száma: Elnevezés: őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a NVI
számára
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:
2019/03/02 (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: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48141745
Postai cím: Zsombor Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vargavivien@topcopgroup.com
Telefon: +36 709300590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19980660
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12786293243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: őrzés-védelmi
szolgáltatás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218
Hivatalos név: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48141745
Postai cím: Zsombor Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12786293243
Hivatalos név: Nevada Security Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27327827
Postai cím: Sasülés utca 5
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14965438213
Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18062845
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12698084244
Hivatalos név: Rokko Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47723991
Postai cím: Istvánmezei Út 2/a. 5. em. / 502.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14577943242
Hivatalos név: BLOC QUEST Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506070
Postai cím: Erőss Lajos Utca 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14104066209
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
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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (3959/2019)
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: 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):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Ivánc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 119.
Város: Ivánc
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9931
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Tibor Szilárd polgármester
Telefon: +36 94442112
E-mail: polgarmester@ivanc.hu
Fax: +36 94442112
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ivanc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Csákánydoroszló Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 39.
Város: Csákánydoroszló
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9919
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth István Mihály polgármester
Telefon: +36 94542002
E-mail: csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
Fax: +36 94542003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csakanydoroszlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Vasszilvágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 25.
Város: Vasszilvágy
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9747
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó József polgármester

Telefon: +36 94510045
E-mail: sopte@savaria.hu
Fax: +36 94510045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasszilvagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Sándor polgármester
Telefon: +36 94358006
E-mail: buk@t-online.hu
Fax: +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bozzai Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 32.
Város: Bozzai
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9752
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Csizmadia Fanni polgármester
Telefon: +36 94353000
E-mail: onkormanyzat@netkabel.net
Fax: +36 94353025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bozzai.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Kenéz Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth utca 39.
Város: Kenéz
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9752
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth Lászlóné polgármester
Telefon: +36 94445888
E-mail: kenezonkormanyzat@netkabel.net
Fax: +36 94494001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kenez.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Megyehíd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa utca 2.
Város: Megyehíd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9754
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Süle Lajosné polgármester
Telefon: +36 95493007
E-mail: sulene59@gmail.com
Fax: 36 95493007
Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.megyehid.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Pecöl Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi utca 11.
Város: Pecöl
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9754
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mándli János polgármester
Telefon: +36 95494001
E-mail: pecolkorjegyzo@netkabel.net
Fax: +36 95494001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. utca 1-3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Telefon: +36 94520100
E-mail: info@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Villány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Villány
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 7773
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Takáts Gyula polgármester
Telefon: +36 72592930
E-mail: varoshaza@villany.hu
Fax: +36 72492005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.villany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Katafa Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth utca 11.
Város: Katafa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9915
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gérnyiné Hajba Erzsébet
Telefon: +36 94424067
E-mail: katafaph@freemail.hu
Fax: +36 94424067
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katafa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nádasd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Kossuth Lajos utca 101.
Város: Nádasd
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9915
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Karvalits J. Zoltán polgármester
Telefon: +36 94524014
E-mail: titkarsag@nadasdkj.hu
Fax: +36 94424022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nadasd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Acsád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 10.
Város: Acsád
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9746
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kranczné dr. Kovács Bernadett polgármester
Telefon: +36 94555003
E-mail: nkormanyzat@acsad.hu
Fax: +36 94555003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.acsad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Meszlen Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 41.
Város: Meszlen
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9745
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Őri Zoltán polgármester
Telefon: +36 94354014
E-mail: onkormanyzat@meszlen.hu
Fax: +36 94354014
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.meszlen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Vát Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 6.
Város: Vát
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9748
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pup József István polgármester
Telefon: +36 94543058
E-mail: onkormanyzat@vat.hu
Fax: +36 94543058
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Európai Uniós Projektfelügyeletet Ellátó Nonprofit Szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Uniós Projektek Felügyelete, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok
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: Megbízási szerződés keretében a „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési
és - kezelési fejlesztés 6. (NYDDU6.)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00105) megvalósításával
kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
a „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 6. (NYDDU6.)” projekt
(KEHOP-2.2.2-15-2016-00105) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű
ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21169155 (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: Megbízási szerződés keretében a „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési
és - kezelési fejlesztés 6. (NYDDU6.)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00105) megvalósításával
kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79416000-3

További tárgyak:

79340000-9
79821000-5
79822500-7
79952000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU222, HU231, HU232 A teljesítés helye: Ivánc Község Önkormányzata (9931
Ivánc, Kossuth Lajos utca 119., Csákánydoroszló Község Önkormányzata (9919 Csákánydoroszló,
Fő u. 39.), Vasszilvágy Község Önkormányzata (9747 Vasszilvágy, Rákóczi u. 25.) , Bük Város
Önkormányzata (9737 Bük, Széchenyi u. 44.) Bozzai Község Önkormányzata (9752 Bozzai,
Fő utca 32.) Kenéz Község Önkormányzata (9752 Kenéz, Kossuth utca 39.) Megyehíd Község
Önkormányzata (9754 Megyehíd, Dózsa utca 2.) Pecöl Község Önkormányzata (9754 Pecöl,
Széchenyi utca 11) . Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely,
Kossuth L. utca 1-3.) Villány Város Önkormányzata (7773 Villány, Fő tér 1.) Katafa Községi
Önkormányzat (9915 Katafa, Kossuth utca 11.) Nádasd Községi Önkormányzat (9915 Nádasd,
Kossuth Lajos utca 101.) Acsád Község Önkormányzata (9746 Acsád, Béke u. 10.) Meszlen
Község Önkormányzata (9745 Meszlen, Béke u. 41.) Vát Község Önkormányzata (9748 Vát,
Fő u. 6.) , illetve az egyes rendezvények helyszínei, adott esetben a Támogatási szerződésben
konzorciumvezető Kedvezményezett, az NFP Nemzeti Fejlesztési NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly utca
4-6., valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében rendelkezésre álló támogatás összegének megfelelően a tájékoztatási tevékenység
során a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati
Kézikönyv” (továbbiakban: KTK2020) című dokumentum releváns előírásainak megfelelő, vonatkozó
kommunikációs csomag elemeit kell megvalósítani.
A kötelezően használandó arculati elemek leírását a KTK2020 tartalmazza, a kommunikációs feladatokat a
KTK2020 útmutatása szerint kell teljesíteni.
A Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” valamint a „Széchenyi 2020 szerkeszthető arculati sablonok”
című dokumentumok elérhetők: http://palyazat.gov.hu
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél által elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök az alábbiak:
Feladatok a projekt előkészítő szakaszában
Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése 40000 db
Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 1 db
Lakossági fórum 15 db
Feladatok a projekt megvalósítási szakaszában
Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése 1 db
Sajtónyilvános rendezvények szervezése 4 db
"B" típusú tábla 1 db
"C" típusú tábla 14 db
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 15 db

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 7 alkalom (a projekt alatt folyamatosan)
Feladatok a projekt megvalósítását követően
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 1 db
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 40000 db
"D" típusú tábla 15 db
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek arra figyelemmel kell teljesítenie a megkötésre kerülő
szerződést, hogy az Ajánlatkérőnek (Kedvezményezettnek) a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében
rendezvényeinek szervezése során gondoskodnia kell a környezettudatos rendezvény körülményekről,
beleértve a szervezés, a helyszínválasztás, az ellátás, a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a
tájékoztatáshoz használt eszközöket is. A projekttáblák, szórólapok készítése, a reklám- és szóró ajándékok
kiválasztása során szintén figyelembe kell venni a környezettudatosságot.
Az Ajánlatkérő (Kedvezményezett) a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a
kommunikációjában esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt és nem növeli a csoportokra
vonatkozó előítéleteket. Ezt a teljesítés során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek is figyelembe kell
vennie.
(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. Rendezvény többlet vállalások (igen/nem) 10
2 3. Ajánlattevő vállalja-e környezetvédelmi szempontok érvényesítését a teljesítés során („A” vagy
„B” Vállalás) 15
3 4.1. Az M.2.1. pontra bemutatott vezető PR menedzser szakember környezeti kommunikáció
specializáció szakirányon szerzett vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezik-e (igen/
nem) 15
4 4.2. Az M.2.2. pontra bem. PR asszisztens EU által finanszírozott, társfinansz. projektek kötelező
tájékoz. és nyilv. biztosítási tevékenység végrehajtásában szerzett szakmai tapasztalata (db
hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó 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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00105
II.2.9) További információ:
A II.2.5) Értékelési szempontok
Ár szempont szerinti további bontása:
1.1. Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése súlyszám:0,8397
1.2. Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése súlyszám:0,1752
1.3. Lakossági fórum súlyszám: 8,6011
1.4. Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése súlyszám: 3,1489
1.5. Sajtónyilvános rendezvények szervezése súlyszám: 7,9098
1.6. "B" típusú tábla súlyszám: 0,1679
1.7. "C" típusú tábla súlyszám: 0,3919
1.8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan súlyszám: 23,5874
1.9. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése súlyszám: 0,9796
1.10. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése súlyszám: 3,1489
1.11. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése súlyszám: 0,8397
1.12. "D" típusú tábla súlyszám: 0,2099
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: Megbízási szerződés keretében a „Nyugat- és DélDunántúli szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 6. (NYDDU6.)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00105)
megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Perfektum PR Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Perc u. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Keiok Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21436260
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21169155
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: Perfektum PR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942-2-41
Hivatalos név: Keiok Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Lőrinc u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047-2-43
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (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:
Ajánlattevő neve: Perfektum PR Kft. és Keiok Kft. közös ajánlattevők
Vezető tag: Perfektum PR Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Perc u. 2.
adószáma: 25424942-2-41
Tag neve: Keiok Kft.
Székhelye: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.
adószáma: 13320047-2-43

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Országgyűlés Hivatala (4379/2019)
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: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paksi Sándor
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.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: Törvényhozó szerv hivatala
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: Államhatalmi szervek tevékenysége
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: CCTV rendszer fejlesztéséhez eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001068522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30230000-0

További tárgyak:

35120000-1

Kiegészítő szójegyzék

35125300-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tárgya:
- HD-NVR-ANK2-1 Avigilon analitikai kiegészítő csomag, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- HD-RMWS3-4MN-EU Avigilon 4 monitoros kliens munkaállomás, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- HD-RMWS3-2MN-EU Avigilon 2 monitoros kliens munkaállomás, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- Dell UltraSharp U2412M típusú LCD monitor, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- ACC-USB-JOY-PRO típusú videó kontroller, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- DELL3TBSAS típusú 3 TB-os merevlemez, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- DELL6TBSAS típusú 6 TB-os merevlemez, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- Avigilon 5.0L-H4A-BO1-IR-B videókamera, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- Avigilon 4C-ACC6-ENT licence, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- Dell KG1CH beépítő keret merevlemezhez, vagy ezzel egyenértékű eszköz
A közbeszerzés mennyisége:
- 10 db analitikai kiegészítő csomag;
- 2 db 4 monitoros kliens munkaállomás;
- 5 db 2 monitoros kliens munkaállomás;
- 16 db LCD monitor;
- 2 db videó kontroller;
- 50 db 3 TB tárolókapacitású merevlemez;
- 2 db 6 TB tárolókapacitású merevlemez;
- 3 db videókamera;
- 1 db Avigilon 4C-ACC6- ENT licence, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- 10 db beépítő keret merevlemezhez
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a közbeszerzési dokumentumokban, azok részét képező szerződéstervezetben, műszaki leírásban
szereplő típusmegnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a közbeszerzési
dokumentumokban szerepeltetett gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá
értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A részvételi felhívás dokumentációja – illetve az annak részét képező szerződéstervezet – tartalmazza a
közbeszerzés tárgyával, feladatokkal kapcsolatos további követelményeket, illetve részletezi a feladatokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12618984 (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: CCTV rendszer fejlesztéséhez eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

35120000-1

További tárgyak:

30230000-0

Kiegészítő szójegyzék

35125300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Országgyűlés Hivatala: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 10 db analitikai kiegészítő csomag;
- 2 db 4 monitoros kliens munkaállomás;
- 5 db 2 monitoros kliens munkaállomás;
- 16 db LCD monitor;
- 2 db videó kontroller;
- 50 db 3 TB tárolókapacitású merevlemez;
- 2 db 6 TB tárolókapacitású merevlemez;
- 3 db videókamera;
- 1 db Avigilon 4C-ACC6- ENT licence, vagy ezzel egyenértékű eszköz;
- 10 db beépítő keret merevlemezhez
(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 Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint választja ki a legelőnyösebb ajánlatot és a
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel a közbeszerzés tárgya konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, 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
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x 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:
A Kbt. 114. § (5) bek. szerint tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható.
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: CCTV rendszer fejlesztéséhez eszközök 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:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: D.S.C. Hungária Biztonságtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48537681
Postai cím: Füvészkert utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
E-mail: polonyi@dsc.hu

Telefon: +36 12103359
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12103389
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12391725442
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12618984
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: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99782995
Postai cím: Szapáry Utca 6.

Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216
Hivatalos név: D.S.C. Hungária Biztonságtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48537681
Postai cím: Füvészkert utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12391725442
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:
2018/12/14 (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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (4402/2019)
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: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Enikő
Telefon: +36 72514780
E-mail: horvath.eniko@ph.pecs.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: Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001067282018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45312000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pécs Városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére készült megvalósíthatósági terv alapján a meglévő
városi térfigyelő kamerarendszer bővítése a hozzá szükséges kiviteli terv készítése és a kiviteli terv alapján
a komplett kivitelezési munka elvégzése. A megvalósíthatósági terv alapján a fejlesztés kiviteli tervének
elkészítése és a kiviteli terv alapján a 65 db új IP dóm kameravégpont kialakítása, a működésükhöz
szükséges áramellátással, a kamerakép továbbításához szükséges WIFI antenákkal kivitelezése. A kamerák
elhelyezése közvilágítási oszlopon, forgalom irányító lámpa oszlopán, áramszolgáltató légvezetékes
oszlopán, épületen tervezett. Áramellátás az egyes kamerahelyek alapján földkábelre való csatlakozással,
forgalomirányító berendezés hálózati csatlakozásával, légvezetékes hálózatról, illetve épületen történő
elhelyezés esetén az épület áramellátásából biztosítható. A kamerák képét magas épületen/objektumon
tervezett átjátszó antennák telepítésével/áramellátással együtt a városi térfigyelő kamerarendszer
központjába (Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság Pécs, Athinay Simon u. 7-9.) kell továbbítani. A
rendszer továbbfejlesztéséhez, a rendszer központját is kiviteli terv szinten meg kell tervezni, a rendszer
központját át kell alakítani (szerver fejlesztése) a kor igényeinek és a kapacitást kiszolgálni tudó hardver
és szoftver elemekkel, valamint a meglévő rendszer perifériáinak optimalizálását is el kell végezni az új/
fejlesztett rendszerben történő működéshez. A működéshez új kliens munkaállomás telepítése, a tárolás
és megjelenítés informatikai eszközeinek újra installálása, hardveres illesztése szükséges. Az érintett
objektumok hozzájárulását az Ajánlatkérő feladata biztosítani.
A nyertes feladata
- a rendszer fejlesztésére készült megvalósíthatósági terv alapján a kivitelezésre alkalmas kiviteli terv
elkészítése
- a tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges közműegyeztetések lefolytatása az energiaellátás
tekintetében a szükséges igény tervezés/kivitelezés komplett megvalósítása
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kiviteli tervekben
meghatározottak szerint az elkészült rendszert átadja;
- az elkészült rendszer tervszerinti, szerződésnek, jogszabálynak, megfelelőségének igazolása,
- minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint
díjak befizetése, amely a rendszer kivitelezéséhez, az elkészült rendszer biztonságos működtetéséhez/
használatához/üzemeltetéséhez szükséges,
- az átadás-átvételi eljárás során az elkészült rendszer eszközeinek, berendezések megfelelőségi igazolása
dokumentummal alátámasztva, átadási és megvalósulási terv elkészítése és átadása
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és
elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, - 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 részletes és teljeskörű műszaki leírás a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 105930000 (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: Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

32235000-9

További tárgyak:

71356400-2

Kiegészítő szójegyzék

72222200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs közigazgatási területe
A dokumentációban meghatározott teljesítési helyszíneken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozó feladata Pécs városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére készült megvalósíthatósági terv
alapján a meglévő városi térfigyelő kamerarendszer bővítése a hozzá szükséges kiviteli terv készítése
és a kiviteli terv alapján a komplett kivitelezési munka elvégzése. A megvalósíthatósági terv alapján
a fejlesztés kiviteli tervének elkészítése és a kiviteli terv alapján a 65 db új IP dóm kameravégpont
kialakítása, a működésükhöz szükséges áramellátással, a kamerakép továbbításához szükséges WIFI
antenákkal kivitelezése. A kamerák elhelyezése közvilágítási oszlopon, forgalom irányító lámpa oszlopán,
áramszolgáltató légvezetékes oszlopán, épületen tervezett. Áramellátás az egyes kamerahelyek alapján
földkábelre való csatlakozással, forgalomirányító berendezés hálózati csatlakozásával, légvezetékes
hálózatról, illetve épületen történő elhelyezés esetén az épület áramellátásából biztosítható. A kamerák
képét magas épületen/objektumon tervezett átjátszó antennák telepítésével/áramellátással együtt a városi
térfigyelő kamerarendszer központjába (Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság Pécs, Athinay Simon u.
7-9.) kell továbbítani. A rendszer továbbfejlesztéséhez, a rendszer központját is kiviteli terv szinten meg
kell tervezni, a rendszer központját át kell alakítani (szerver fejlesztése) a kor igényeinek és a kapacitást
kiszolgálni tudó hardver és szoftver elemekkel, valamint a meglévő rendszer perifériáinak optimalizálását is
el kell végezni az új/ fejlesztett rendszerben történő működéshez. A működéshez új kliens munkaállomás
telepítése, a tárolás és megjelenítés informatikai eszközeinek újra installálása, hardveres illesztése
szükséges. Az érintett objektumok hozzájárulását az Ajánlatkérő feladata biztosítani.
A nyertes feladata
- a rendszer fejlesztésére készült megvalósíthatósági terv alapján a kivitelezésre alkalmas kiviteli terv
elkészítése
- a tervezéshez és a kivitelezéshez szükséges közműegyeztetések lefolytatása az energiaellátás
tekintetében a szükséges igény tervezés/kivitelezés komplett megvalósítása
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kiviteli tervekben
meghatározottak szerint az elkészült rendszert átadja;
- az elkészült rendszer tervszerinti, szerződésnek, jogszabálynak, megfelelőségének igazolása,
- minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint
díjak befizetése, amely a rendszer kivitelezéséhez, az elkészült rendszer biztonságos működtetéséhez/
használatához/üzemeltetéséhez szükséges,
- az átadás-átvételi eljárás során az elkészült rendszer eszközeinek, berendezések megfelelőségi igazolása
dokumentummal alátámasztva, átadási és megvalósulási terv elkészítése és átadása
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és
elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, - 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 részletes és teljeskörű műszaki leírás a Közbeszerzési 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 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban
megadva ( hónap) (min.12 hónap; max. 36 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Részszempontonként: 0-10 pont. 1. ért szempont: fordított, a 2. ért részszempont arányosítás, II.2.7. p-ban a
telj. és bef határideje: a szerződés kezdésének dátuma tervezett időpont.
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: Térfigyelő kamerarendszer 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:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: komaromi.attila@multialarm.hu
Telefon: +36 16662160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16662180
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 107000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105930000
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: erősáramú hálózat
kiépítés egyes részfeladatai, adatátviteli hálózat kiépítés egyes részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073242
Hivatalos név: M.B.V. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16024762
Postai cím: Gergely Utca 35/G A. lhaz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14465677242
Hivatalos név: TG NetCom Informatikai, Távközlési Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51524597
Postai cím: Francia Utca 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23192946202
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:
2018/12/14 (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:
2019/03/12 (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

Pécsi Tudományegyetem (4561/2019)
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: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falusy Gábor
Telefon: +36 302223618
E-mail: falusy.gabor@pte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.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
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, egészségügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elektromos szerelési anyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
Hivatkozási szám: EKR001102262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott elektromos szerelési anyagok adásvétele az alábbi
mennyiségek szerint:
- 39812 darab (ebből az alapmennyiség: 27868 darab, az opciós mennyiség: 11944 darab)
- 8180 folyóméter (ebből az alapmennyiség: 5726 m., az opciós mennyiség: 2454 m.)
A feltüntetett mennyiségek 24 hónapra kalkulált mennyiségek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés időtartama alatt felmerülő beszerzési igényeinek függvényében, a
rögzített keretösszeg erejéig kíván beszerezni az eljárás tárgyát képező anyagokból azzal, hogy Ajánlatkérő
az adásvételi keretszerződést úgy kívánja megkötni, hogy a keretösszeg 70%-ára (alapmennyiség)
megrendelési kötelezettséget vállal. Ezen túlmenően Ajánlatkérő nem köteles a keretösszeget kimeríteni,
illetve Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendelési kötelezettségen túl fel nem használt
keretösszeget a nyertes ajánlattevő kárként nem érvényesítheti az Ajánlatkérővel szemben.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban 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 utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés
mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni.
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 utalás ugyancsak
a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása
érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa
javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére
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: Elektromos szerelési anyagok

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem pécsi telephelyei. A konkrét
teljesítési helyet az adott megrendelés tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott elektromos szerelési anyagok adásvétele az alábbi
mennyiségek szerint:
- 39812 darab (ebből az alapmennyiség: 27868 darab, az opciós mennyiség: 11944 darab)
- 8180 folyóméter (ebből az alapmennyiség: 5726 fm., az opciós mennyiség: 2454 fm.)
A feltüntetett mennyiségek 24 hónapra kalkulált mennyiségek.
A szerződés időtartama alatt elvégzendő feladatok: szállítás, átadás
A részletes szállítási feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Szállítási határidő: maximum 3 munkanap, az értékelési szempontra tett megajánlás szerint.
Jótállás: 12 hónap, a termék(ek) sikeres átadás-átvételétől számítottan
(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 szállítási határidő (min. 6 óra max. 72 óra) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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: Elektromos szerelési anyagok
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 ajánlattételi határidő lejártáig - 2019.01.24. - nem nyújtottak be ajánlatot,
ezért az eljárás a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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:

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:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható

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

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (4547/2019)
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: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48387370
Postai cím: Múzuem Tér 1
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna
Telefon: +36 703829078
E-mail: kolosine@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
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: Jelenlétházak kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000057372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215200-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építési beruházás során 7 helyszínen kerül sor jelenlétházak kialakítására, hét részben, összesen 605,14
m2-en.
Helyszínek: Etes, Karancsság, Kazár, Litke, Salgótarján, Sóshartyán, Zabar.
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: Jelenlétház kialakítása Etes községben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3136 Etes, Felszabadulás utca 13. hrsz.: 1350
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás keretében kialakításra kerül egy jelenlétház Etes községben 60,67 m2 alapterületen.
Az épületben teakonyha, foglalkoztató iroda, mosó-vasaló konyha, öltöző-zuhanyzó, akadálymentes mosdó
és mellékhelyiség kerül kialakításra. Felújításra kerülnek az épületben a belső burkolatok, belső nyílászárók,
bejárati ajtó, az elektromos és vízvezetékek. A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket,
a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás,
kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (igen/nem) 20
2 A kötelező (12 hónap) jótállási időn felüli többlet jótállás időtartama (hónap) 10
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: EFOP-2.1.2-16-2017-00009 azonositó számú projekt
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontoknál ajánlatkérő a kötelező (12 hónap) jótálláson felüli többlet jótállás időtartamát
értékeli. Ajánlatkérő meghatározza azt az értéket, amely feletti vállalás esetén is csak a maximális
pontszámot adja ajánlattevőnek, ez a maximális érték 24 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Karancsság községben
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3163 Karancsság, Kossuth út 110. hrsz.: 302/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás keretében egy használaton kívüli Szolgáltatóházból kerül kialakításra egy jelenlétház
Karancsság községben 66,62 m2 alapterületen. Az épületben teakonyha, foglalkoztató iroda, mosóvasaló konyha, öltöző-zuhanyzó, akadálymentes mosdó és mellékhelyiség és egy iroda kerül kialakításra.
Felújításra kerülnek az épületben a belső burkolatok, belső nyílászárók, bejárati ajtó, az elektromos és
vízvezetékek. A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes
árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (igen/nem) 20
2 A kötelező (12 hónap) jótállási időn felüli többlet jótállás időtartama (hónap) 10
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: EFOP-2.1.2-16-2017-00009 azonositó számú projekt
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontoknál ajánlatkérő a kötelező (12 hónap) jótálláson felüli többlet jótállás időtartamát
értékeli. Ajánlatkérő meghatározza azt az értéket, amely feletti vállalás esetén is csak a maximális
pontszámot adja ajánlattevőnek, ez a maximális érték 24 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Kazár községben
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3127 Kazár-Mizserfa, Május 1 út 66. hrsz.: 2046
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás keretében a jelenleg Művelődési házként működő épületből kerül kialakításra egy
jelenlétház Kazár községben 84,75 m2 alapterületen. Az épületben előtér, teakonyha, foglalkoztató iroda,
mosó-vasaló konyha, öltöző-zuhanyzó, akadálymentes mosdó és mellékhelyiség, mellékhelyiség kerül
kialakításra. Felújításra kerülnek az épületben a belső burkolatok, belső nyílászárók, bejárati ajtó, az
elektromos és vízvezetékek. A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és
teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a
tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (igen/nem) 20
2 A kötelező (12 hónap) jótállási időn felüli többlet jótállás időtartama (hónap) 10
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: EFOP-2.1.2-16-2017-00009 azonositó számú projekt
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontoknál ajánlatkérő a kötelező (12 hónap) jótálláson felüli többlet jótállás időtartamát
értékeli. Ajánlatkérő meghatározza azt az értéket, amely feletti vállalás esetén is csak a maximális
pontszámot adja ajánlattevőnek, ez a maximális érték 24 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Litke községben
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3186 Litke, Borbás Vince út 31. Hrsz.: 703/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás keretében egy használaton kívüli családi házból kerül kialakításra egy jelenlétház
Litke községben 66,42 m2 alapterületen. Az épületben közlekedő, teakonyha, foglalkoztató iroda, mosóvasaló konyha, öltöző-zuhanyzó, akadálymentes mosdó és mellékhelyiség, mellékhelyiség kerül kialakításra.
Felújításra kerülnek az épületben a belső burkolatok, belső nyílászárók, bejárati ajtó, az elektromos és
vízvezetékek. A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes
árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (igen/nem) 20
2 A kötelező (12 hónap) jótállási időn felüli többlet jótállás időtartama (hónap) 10
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: EFOP-2.1.2-16-2017-00009 azonositó számú projekt
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontoknál ajánlatkérő a kötelező (12 hónap) jótálláson felüli többlet jótállás időtartamát
értékeli. Ajánlatkérő meghatározza azt az értéket, amely feletti vállalás esetén is csak a maximális
pontszámot adja ajánlattevőnek, ez a maximális érték 24 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Salgótarján városban
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3102 Salgótarján, Petőfi út 85. hrsz.: 928
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás keretében egy használaton kívüli iskola épületéből kerül kialakításra egy jelenlétház
Salgótarjánban 156,38 m2 alapterületen. Az épületben közlekedők, iroda, teakonyha, foglalkoztató iroda,
mosó-vasaló konyha, öltöző-zuhanyzó, akadálymentes mosdó és mellékhelyiség, mellékhelyiségek kerülnek
kialakításra. Felújításra kerülnek az épületben a belső burkolatok, külső-belső nyílászárók, az elektromos és
vízvezetékek. A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes
árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (igen/nem) 20
2 A kötelező (12 hónap) jótállási időn felüli többlet jótállás időtartama (hónap) 10
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: EFOP-2.1.2-16-2017-00009 azonositó számú projekt
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontoknál ajánlatkérő a kötelező (12 hónap) jótálláson felüli többlet jótállás időtartamát
értékeli. Ajánlatkérő meghatározza azt az értéket, amely feletti vállalás esetén is csak a maximális
pontszámot adja ajánlattevőnek, ez a maximális érték 24 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Sóshartyán községben
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45215200-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3131 Sóshartyán, Jókai út 8. hrsz.: 264
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás keretében egy családi házból kerül kialakításra egy jelenlétház Sóshartyán községben
78,06 m2 alapterületen. Az épületben közlekedő, iroda, teakonyha, foglalkoztató iroda, mosó-vasaló konyha,
öltöző-zuhanyzó, akadálymentes mosdó és mellékhelyiség, mellékhelyiség kerül kialakításra. Felújításra
kerülnek az épületben a belső burkolatok, belső nyílászárók, bejárati ajtó, az elektromos és vízvezetékek. A
feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket
a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési
kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (igen/nem) 20
2 A kötelező (12 hónap) jótállási időn felüli többlet jótállás időtartama (hónap) 10
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: EFOP-2.1.2-16-2017-00009 azonositó számú projekt
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontoknál ajánlatkérő a kötelező (12 hónap) jótálláson felüli többlet jótállás időtartamát
értékeli. Ajánlatkérő meghatározza azt az értéket, amely feletti vállalás esetén is csak a maximális
pontszámot adja ajánlattevőnek, ez a maximális érték 24 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Zabar községben
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45215200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3124 Zabar, Petőfi út 24. hrsz.: 19/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás keretében egy jelenleg gazdasági épületként funkcionáló ingatlanból kerül kialakításra
egy jelenlétház Zabar községben 92,24 m2 alapterületen. Az épületben egy fedett terasz, közlekedő,
iroda-teakonyha, foglalkoztató iroda, mosó-vasaló konyha, öltöző-zuhanyzó, akadálymentes mosdó és
mellékhelyiség, mellékhelyiség kerül kialakításra. Felújításra kerülnek az épületben a belső burkolatok, belső
nyílászárók, bejárati ajtó, az elektromos és vízvezetékek. A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos
mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (igen/nem) 20
2 A kötelező (12 hónap) jótállási időn felüli többlet jótállás időtartama (hónap) 10
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: EFOP-2.1.2-16-2017-00009 azonositó számú projekt
II.2.9) További információ:
Az értékelési szempontoknál ajánlatkérő a kötelező (12 hónap) jótálláson felüli többlet jótállás időtartamát
értékeli. Ajánlatkérő meghatározza azt az értéket, amely feletti vállalás esetén is csak a maximális
pontszámot adja ajánlattevőnek, ez a maximális érték 24 hónap.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Etes községben
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70. § (1) bekezdésének második mondata alapján az ajánlatkérő a Kbt.
69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről
szóló döntést, ha az adott eljárásban az ajánlatok mindegyike meghaladja - a 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A tárgyi eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő nettó ajánlati árak:
- FARMER-BAU Kft. (1071 Budapest, Peterdy út 39. 1/9.): nettó 5 296 176 Ft
- Triomer Kft. (3100 Salgótarján Liget út 10.): nettó 5 221 224 Ft
Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltaknak akként tett eleget, hogy a bontási jegyzőkönyvben
rögzítette, és ezzel igazolta a tárgyi eljárás 1. része (Jelenlétház kialakítása Etes községben) tekintetében a
rendelkezésre álló fedezet összegét.
A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 4.314.875.- Ft
Mivel a tárgyi eljárásban - az 1. részre (Jelenlétház kialakítása Etes községben) benyújtott ajánlatokban
szereplő ajánlati árak mindegyike meghaladja a fentiek szerint igazolt rendelkezésre álló fedezetet, ezért - az
ajánlatok bírálata és értékelése nélkül - a közbeszerzési eljárás eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
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: FARMER-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31102360
Postai cím: Peterdy Út 39. I/9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14790474242
Hivatalos név: TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73706685
Postai cím: Makarenkó Út 2. 3/9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3104
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13405591212
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Karancsság községben
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra,
hogy ezen rész tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: Rész száma: 3 Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Kazár községben
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra,
hogy ezen rész tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: Rész száma: 4 Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Litke községben

Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra,
hogy ezen rész tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: Rész száma: 5 Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Salgótarján városban
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra,
hogy ezen rész tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: Rész száma: 6 Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Sóshartyán községben
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra,
hogy ezen rész tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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: Rész száma: 7 Elnevezés: Jelenlétház kialakítása Zabar községben
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés a.) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra,
hogy ezen rész tekintetében nem nyújtottak be ajánlatot.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/31 (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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Szenna Község Önkormányzata (4640/2019)
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: Szenna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75972493
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 8
Város: Szenna
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7477
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth László
Telefon: +36 82584024
E-mail: jegyzo@simonfaihivatal.hu
Fax: +36 82584025
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: Külterületi közutak fejlesztése Szenna községben
Hivatkozási szám: EKR000116462019
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:
A tervezett út külterületi, dombvidéki jellegű mezőgazdasági feltáró, gyűjtő út. Tervezett szakasz hossza
2374,0 fm.
Vízszintes vonalvezetés
Az útépítésre használt terület elegendő az előírásoknak megfelelő ívek kialakításához, de a keresztmetszeti
kialakítás a változó útterület szélesség miatt csak egy nyomsávon tervezett. A tervezett legkisebb ívsugár
R=45,0 m, a legnagyobb sugár R=250,0 m.A tervezett út vízszintes vonalvezetését és az ívadatokat a
Helyszínrajz 0+000-0+500 km sz. között /H-1/, Helyszínrajz 0+500-1+025 km sz. között /H-2/, Helyszínrajz
1+025-1+550 km sz. között /H-3/, Helyszínrajz 1+550-2+025 km sz. között /H-4/, valamint a Helyszínrajz
2+025-2+374 km sz között /H-5/ tervrajz tartalmazza.
A tervezett út magassági vonalvezetése követi a meglévő földút magassági vonalvezetését, döntően
kismértékben kiemelve a terepből. Az árok környező területekről történő vízelvezető szerepét is figyelembe
véve. A legkisebb emelkedő 0,2%, a legnagyobb emelkedő 6,34%. A terep esése döntő része 2-4% között
mozog.
Részletes magassági kialakítást a Hossz-szelvény 0+000-0+725 km sz. között /P-1/, Hossz-szelvény
0+725-1+450 km sz. között /P-2/, Hossz-szelvény 1+450-2+175 km sz. között /P-3/, Hossz-szelvény
2+175-2+374 km sz között /P-4/ tervrajz tartalmazza.
A tervezett út K.VIII.B. kategóriába tartozik, külterületi mellékutak, egyéb közút. Az átlagos napi forgalomból mely a személygépkocsi forgalmon kívül becsült adatok alapján került meghatározásra- a Tervezési forgalom
az ÚT 2-1.202 , valamint az ÚT 2-1.118 Útügyi Műszaki előírások alapján, a tervezési forgalom -a jelenlegi
földúton lévő forgalmat, valamint a forgalomfejlődési szorzót is figyelembe véve- 27.205. A mértékadó napi
forgalom kisebb, mint 500 E/nap, ezért egy forgalmi sáv tervezett.
A tervezett út koronaszélessége 5,0 m. A burkolat szélessége 3,0 m, a padkáé 1,0-1,0 m. A padka
oldalesése 5,0 %, a pálya oldalesése 2,5 % egyoldali az árok felé.
Pályaszerkezet:A pályaszerkezet az e-ÚT 03.01.13. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai tárgyú műszaki
előírás alapján lett kiválasztva, a nehéz mezőgazdasági gépek időszakos közlekedését is figyelembe véve.A
földművet 92%-os tömörségi fokkal figyelembe véve, melyre a tükröt tömöríteni kell, valamint az ágyazati
réteg felszínén, a teherbírási modulusa el kell, hogy érje a minimum E2=60 MN/m2 értéket. A tervezett út az
e-ÚT 03.01.13. tervezési előírás szerint a tervezési forgalom alapján A3 forgalmi terhelési osztályba tartozik.
Ennek alapján a tervezett pályaszerkezet:
- FB/E egyrétegű felületi bevonat
- 25,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
A földút csatlakozásokat 15,0 m hosszon 3,0 m szélességben 20,0 cm vtg. zúzottkő sárrázóval kell kiépíteni.
A tervezett út vízelvezetésénél az útterületre hulló csapadékvíz elvezetéséről kell gondoskodni. A
csapadékvíz elvezetéséről földárok gondoskodik. Befogadó híján szikkasztó árokszakaszok létesülnek
az enyhe lejtésű szakaszokon. Az utolsó 225,0 m –es szakasz befogadója jelenleg is a Kossuth L. utca
vízelvezető árka. Ezen a szakaszon csak árok korrekció történik. Az útcsatlakozásokban Ø 60-as beton
áteresz készül monolit beton előfejekkel mintarajz szerint.
A tervezett árok fenékszélessége 0,40 m, rézsűhajlása 4/4-es.
A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki
dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 50800000 (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: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Szenna 1016/2, 053, 075, 046/2 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett út külterületi, dombvidéki jellegű mezőgazdasági feltáró, gyűjtő út. Tervezett szakasz hossza
2374,0 fm.
Vízszintes vonalvezetés
Az útépítésre használt terület elegendő az előírásoknak megfelelő ívek kialakításához, de a keresztmetszeti
kialakítás a változó útterület szélesség miatt csak egy nyomsávon tervezett. A tervezett legkisebb ívsugár
R=45,0 m, a legnagyobb sugár R=250,0 m.A tervezett út vízszintes vonalvezetését és az ívadatokat a
Helyszínrajz 0+000-0+500 km sz. között /H-1/, Helyszínrajz 0+500-1+025 km sz. között /H-2/, Helyszínrajz
1+025-1+550 km sz. között /H-3/, Helyszínrajz 1+550-2+025 km sz. között /H-4/, valamint a Helyszínrajz
2+025-2+374 km sz között /H-5/ tervrajz tartalmazza.
A tervezett út magassági vonalvezetése követi a meglévő földút magassági vonalvezetését, döntően
kismértékben kiemelve a terepből. Az árok környező területekről történő vízelvezető szerepét is figyelembe
véve. A legkisebb emelkedő 0,2%, a legnagyobb emelkedő 6,34%. A terep esése döntő része 2-4% között
mozog.
Részletes magassági kialakítást a Hossz-szelvény 0+000-0+725 km sz. között /P-1/, Hossz-szelvény
0+725-1+450 km sz. között /P-2/, Hossz-szelvény 1+450-2+175 km sz. között /P-3/, Hossz-szelvény
2+175-2+374 km sz között /P-4/ tervrajz tartalmazza.
A tervezett út K.VIII.B. kategóriába tartozik, külterületi mellékutak, egyéb közút. Az átlagos napi forgalomból mely a személygépkocsi forgalmon kívül becsült adatok alapján került meghatározásra- a Tervezési forgalom
az ÚT 2-1.202 , valamint az ÚT 2-1.118 Útügyi Műszaki előírások alapján, a tervezési forgalom -a jelenlegi
földúton lévő forgalmat, valamint a forgalomfejlődési szorzót is figyelembe véve- 27.205. A mértékadó napi
forgalom kisebb, mint 500 E/nap, ezért egy forgalmi sáv tervezett.
A tervezett út koronaszélessége 5,0 m. A burkolat szélessége 3,0 m, a padkáé 1,0-1,0 m. A padka
oldalesése 5,0 %, a pálya oldalesése 2,5 % egyoldali az árok felé.
Pályaszerkezet:A pályaszerkezet az e-ÚT 03.01.13. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai tárgyú műszaki
előírás alapján lett kiválasztva, a nehéz mezőgazdasági gépek időszakos közlekedését is figyelembe véve.A
földművet 92%-os tömörségi fokkal figyelembe véve, melyre a tükröt tömöríteni kell, valamint az ágyazati
réteg felszínén, a teherbírási modulusa el kell, hogy érje a minimum E2=60 MN/m2 értéket. A tervezett út az
e-ÚT 03.01.13. tervezési előírás szerint a tervezési forgalom alapján A3 forgalmi terhelési osztályba tartozik.
Ennek alapján a tervezett pályaszerkezet:
- FB/E egyrétegű felületi bevonat
- 25,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
A földút csatlakozásokat 15,0 m hosszon 3,0 m szélességben 20,0 cm vtg. zúzottkő sárrázóval kell kiépíteni.
A tervezett út vízelvezetésénél az útterületre hulló csapadékvíz elvezetéséről kell gondoskodni. A
csapadékvíz elvezetéséről földárok gondoskodik. Befogadó híján szikkasztó árokszakaszok létesülnek
az enyhe lejtésű szakaszokon. Az utolsó 225,0 m –es szakasz befogadója jelenleg is a Kossuth L. utca
vízelvezető árka. Ezen a szakaszon csak árok korrekció történik. Az útcsatlakozásokban Ø 60-as beton
áteresz készül monolit beton előfejekkel mintarajz szerint.
A tervezett árok fenékszélessége 0,40 m, rézsűhajlása 4/4-es.

A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező 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 jótállás (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 24 hónap)
10
2 Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több) 20
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Külterületi helyi közutak 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:
2019/02/28 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: viztars@cbn.hu
Telefon: +36 82512609
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: FONTIS Vízépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43126224
Postai cím: Zaranyi Ltp. 9.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: fontiskft@gmail.com
Telefon: +36 209474192
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12824335214
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: 50800000
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: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214
Hivatalos név: VEKTORÚT ÉPÍTŐIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44213143
Postai cím: Cseri Utca 2
Város: KAPOSVÁR
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11487393214
Hivatalos név: D.I.G.T. Déli Innovációs és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38498552
Postai cím: Bem József Utca 9. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14676011241
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:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (3229/2019)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fagyas Zoltán
Telefon: +36 203421295
E-mail: fagyas.zoltan@szgyf.gov.hu
Fax: +36 52507563
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rehab. int. korsz. EFOP 2.2.3 Hajdú (SZGYF 1005)
Hivatkozási szám: EKR001157572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében rehabilitációs intézmény korszerűsítése Balmazújváros, Nagyhát tanya 28.
szám alatt az EFOP-2.2.3-17-2017-00019 jelű pályázat keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Rehab. int. korsz. EFOP 2.2.3 Hajdú (SZGYF 1005)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1

Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45261310-0
45261400-8
45262300-4
45262500-6
45262650-2
45331000-6
45410000-4
45421160-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Balmazújvárosi
Humán Szolgáltató Otthon, 4060 Balmazújváros, Nagyhát tanya 28. (0260/43. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya 4060 Balmazújváros, Nagyhát tanya 28. szám alatti, 0260/43. helyrajzi
számú ingatlanon a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon
korszerűsítésének kivitelezése az EFOP-2.2.3-17-2017-00019 azonosítószámú projekt keretében, a műszaki
leírás és annak mellékleteiben, valamint az alábbiakban részletezettek szerint:
Földszintes, hagyományos szerkezetű, meglévő épület korszerűsítése (összes hasznos alapterület 655,55
m2), amelynek főbb munkanemei a következők:
- válaszfalak bontása, újak építése;
- külső nyílászárók cseréje;
- padlóburkolat készítése;
- villamos hálózat felújítása;
- hideg és meleg burkolat elhelyezése;
- festés, mázolás;
- fűtéskorszerűsítés;
- víz- és szennyvízvezeték cseréje;
- teljes körű, komplex akadálymentesítés (beleértve az infó-kommunikációt is).
(A gépészeti és az elektromos hálózati munkák az átalakítással érintett helyiségekben történnek.)
A kivitelezési munkálatok megvalósítása során elvárt műszaki tartalom teljes körűen a kiviteli tervekben áll
rendelkezésre. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tételes, árazatlan
költségvetés tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban és mellékleteiben, illetve az
árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál
bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszakitechnikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban
a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az
egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert
szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
További infó folyt:
21. 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.
22. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §
(1)-(4) bekezdésére. Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az
üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges
alkalmazni!
Tov. infó 12. pont folyt
amennyiben Ajánlattevő az ajánlata részeként elektronikus aláírással ellátott dokumentumot nyújt be, és
ajánlattevő nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett elektronikus aláírói tanúsítvánnyal, annyiban
közjegyző által kiállított aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta benyújtása
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az
M.1. pont tekintetében bemutatott felelős műszaki vezető pozícióban alkalmazni kívánt szakember
esetében(hónapokban,min. 0 hó,max36hó 25
2 3. A teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű munkavállalók száma (min. 0 fő, max. 5 fő) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00019
II.2.9) További információ:
II.2.7 pont folyt:
Teljesítés kezdete: A munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatályba lépését – a szerződés
mindkettő fél által történő aláírásának a napja – követően haladéktalanul, de legkésőbb a hatályba lépést
követő 1. munkanapon belül sor kerül.
Teljesítés bef.: A munkaterület átadásától számított 5 (öt) hónap, de legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig
terjedő határozott idő
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:
24669 / 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: 0 Rész száma: Elnevezés: Rehab. int. korsz. EFOP 2.2.3 Hajdú (SZGYF 1005)
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha a (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást
megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített
adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt
az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés
megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló
fedezet összegét.
Jelen eljárásban az ajánlatok bontása során ajánlatkérő közölte a fedezet összegét (62 992 126 nettó HUF).
Tekintettel arra, hogy az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata 88 547 236 nettó
HUF, ezért a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Mindezekre tekintettel az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Désány István Utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
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:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (4639/2019)
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: Tárnok Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47108581
Postai cím: Dózsa György Út 150-152
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pátrovits Zsolt
Telefon: +36 23387031
E-mail: patrovits.zsolt@tarnok.hu
Fax: +36 23387108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tarnok.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: Óvoda kivitelezése, 2019.
Hivatkozási szám: EKR000102052019
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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárnok, Huba utca 607/4 hrsz. alatti ingatlanon új, 4 csoportos óvoda építése 848,98 m2 bruttó
alapterületen. Az épületen belül helyet kap 4 csoportszoba, 1 tornaszoba, valamint az ezekhez tartozó
szükséges helyiségek. Építési feladat az óvodához tartozó játszóudvar megépítése, a terület rendezése,
kerítés-, valamint parkoló építés is. A használatba vételi engedély és a működési engedély megszerzése
nem a nyertes ajánlattevő feladata, de az ezek megszerzéséhez szükséges közreműködés és valamennyi
kivitelezői érdekkörbe tartozó dokumentum (szakhatósági hozzájárulások) és nyilatkozat beszerzése és
átadása a nyertes ajánlattevő feladata. A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevő
jótállási, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény- és szükség szerinti rendelkezésre állást
biztosítani, valamint az utó-felülvizsgálati, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve
szavatosság keretében felmerülő jótállási, illetve szavatossági feladatainak (javítási, cserélési kötelezettség)
eleget tenni. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Karakterhiány miatt a V.2) További információk folytatása: 10. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-1000. A módszer(ek) meghatározása, amellyel
a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Az ajánlati árhoz és a késedelmi kötbérhez kapcsolódó
értékelési részszempont esetében arányosítás, a személyi állományhoz, valamint a kivitelezés során
keletkező és fel nem használható építési hulladékok újrahasznosító telep részére történő átadásához
kapcsolódó értékelési részszempont esetében pontkiosztás. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumban
(KD). 11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 13. § (2)-(3) bek.
szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül
azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során
kizárólagosan képviseli, és amelynek képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult
gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési
megállapodását, részletek a KD-ban. 12. AK helyszíni bejárást nem tart. 13. A nyertes AT a megkötendő
kivitelezési szerződés tárgyát képező építési beruházásra szóló CAR-rendszerű vagy más, ugyancsak
összkockázati rendszerű építési-szerelési biztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni. Az elvárt felelősségbiztosítás legalább 300 000 000 HUF/kár és legalább 500 000 000 HUF/
év kárösszegű. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, vagy
meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztéséről. 14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki
nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a KD előír. 15. A KDban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni. 16. Kiegészítő tájékoztatás
nyújtása a Kbt. 114. § (6) bek. szerint. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. naptári napot (tájékoztatás
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. naptári
napig megérkeznek AK-höz. Kiegészítő tájékoztatás kérése és nyújtása az EKR-n keresztül. 17. Fordítás:
az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Folytatás a II.2.4) pontban!
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: Óvoda kivitelezése, 2019.
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: HU120 A teljesítés helye: Tárnok, Huba utca 607/4 hrsz-ú telek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárnok, Huba utca 607/4 hrsz. alatti ingatlanon új, 4 csoportos óvoda építése 848,98 m2 bruttó
alapterületen. Az épületen belül helyet kap 4 csoportszoba, 1 tornaszoba, valamint az ezekhez tartozó
szükséges helyiségek. Építési feladat az óvodához tartozó játszóudvar megépítése, a terület rendezése,
kerítés-, valamint parkoló építés is. A használatba vételi engedély és a működési engedély megszerzése
nem a nyertes ajánlattevő feladata, de az ezek megszerzéséhez szükséges közreműködés és valamennyi
kivitelezői érdekkörbe tartozó dokumentum (szakhatósági hozzájárulások) és nyilatkozat beszerzése és
átadása a nyertes ajánlattevő feladata. A jótállási és a szavatossági időszakban a nyertes ajánlattevő
jótállási, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény- és szükség szerinti rendelkezésre állást
biztosítani, valamint az utó-felülvizsgálati, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve
szavatosság keretében felmerülő jótállási, illetve szavatossági feladatainak (javítási, cserélési kötelezettség)
eleget tenni. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Karakterhiány miatt a V.2) További információk folytatása: 18. AK a Kbt-vel összhangban felhívja a
figyelmet arra, hogy az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az AT szerződéses kötelezettsége
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak
olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak
értékelés alá eső részösszegét és az AT-k között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
AK a szakmai ajánlat valamennyi tartalmát az eljárásban és a megvalósítás során jelentőséggel bírónak
tekinti! Semmiképpen nem tekinthető jelentéktelennek vagy részletkérdésnek a szakmai ajánlat olyan
hiánya vagy hibája, amely tartalmi követelményeket az eljárást megindító felhívás és/vagy a dokumentáció
a szakmai ajánlattal összefüggésben előír. 19. AK a Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján felhívja az ATk figyelmét, hogy érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a Kbt. 4. számú mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi
rendelkezések írnak elő. Az AK a 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. AT-nek e feltételekről külön
nyilatkoznia nem kell. 20. AT nyertessége esetén az M2.1., M2.2. és M2.3. pont tekintetében bemutatott
szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar
Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki
vezetői jogosultsággal. 21. Az ajánlatok benyújtásával és összeállításával kapcsolatban felmerülő összes
költség az AT-t terheli. 22. Irányadó Jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 23. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a
minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, szakmai alkalmasság
feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.2) P1), továbbá III.1.3) M1)-M2) pontjaiban. Folytatás a III.1.1)
pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és
tapasztalata. 20
2 A nettó vállalkozói díjra (kötbéralap) számított kötelező 0,1%/naptári nap késedelmi kötbéren felüli
többlet kötbér vállalása (%/naptári nap) 5
3 A kivitelezés során keletkező és fel nem használható építési hulladékok mennyisége legalább 50
%-ának újrahasznosító telep részére történő igazolt átadásának vállalása (igen/nem). 5
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj, HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont alapján, mivel a megelőző közbeszerzési eljárás során nem nyújtottak be
ajánlatot.
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: Óvoda kivitelezése, 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Oppidum Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51659464
Postai cím: Pesti Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10542011242
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:
2019/02/08 (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:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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

Visegrád Város Önkormányzata (4384/2019)
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: Visegrád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13080376
Postai cím: Fő Utca 81
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Félegyházi András polgármester
Telefon: +36 26398255
E-mail: polgarmester@visegrad.hu
Fax: +36 26398163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.visegrad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása
Hivatkozási szám: EKR001095322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45443000-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A teljes körű felmérés – melyet a Sáros és Társa Építésziroda készített el 2014. januárban – tapasztalatai
alapján tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti (azon belül épületvillamossági) felújítása, teljes
körű (épületszerkezeteket és épületgépészetet is érintő) energetikai felújítása szükséges.
A fontosabb beavatkozási területeket a korábbi felmérés feltárta, melyek közül kiemelten kezelendők az élet
és vagyonbiztonságot és a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető hiányosságok. Sürgős, az ácsszerkezeti
állagromlás (tartópillérek, tetőszerkezet, homlokzati faszerkezetek), tetőbeázás (fedéscsere szükséges a
hőszigetelés megújításával összefüggésben is), épületenergetikai rendszer (fűtési rendszer újragondolása,
épületvillamossági rendszer átalakítása, nyílászárók cseréje, tető hőszigetelése, esetleg falfelületek belső,
páravándorlást szabályozott keretek között biztosító gazdaságos megoldása) rendbetétele és megfelelő
sportpadló kialakítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45212220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Visegrád
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljes körű felmérés – melyet a Sáros és Társa Építésziroda készített el 2014. januárban – tapasztalatai
alapján tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti (azon belül épületvillamossági) felújítása, teljes
körű (épületszerkezeteket és épületgépészetet is érintő) energetikai felújítása szükséges.
A fontosabb beavatkozási területeket a korábbi felmérés feltárta, melyek közül kiemelten kezelendők az élet
és vagyonbiztonságot és a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető hiányosságok. Sürgős, az ácsszerkezeti
állagromlás (tartópillérek, tetőszerkezet, homlokzati faszerkezetek), tetőbeázás (fedéscsere szükséges a
hőszigetelés megújításával összefüggésben is), épületenergetikai rendszer (fűtési rendszer újragondolása,

épületvillamossági rendszer átalakítása, nyílászárók cseréje, tető hőszigetelése, esetleg falfelületek belső,
páravándorlást szabályozott keretek között biztosító gazdaságos megoldása) rendbetétele és megfelelő
sportpadló kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 3. Vállalt jótállás mértéke (hónap) (minimum 12, maximum 60 hónap) 15
2 2.Teljesítési határidő (naptári nap) (a munkaterület átadásától számítva) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján kellett
eredménytelennek nyilvánítani
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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Kőművészet Kő- és Műkőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77750680
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13191449242
Hivatalos név: Hód Ipari - Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51581682
Postai cím: Tégla Utca 6.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2626
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10672778213
Hivatalos név: BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45007314
Postai cím: Benyovszky Móric Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14790797242
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:
2019/03/14 (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

Zala Megyei Önkormányzat (4608/2019)
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: Zala Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78239186
Postai cím: Kosztolányi Utca 10.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győrvári Adrienn
Telefon: +36 302772288
E-mail: gyorvari.adrienn@zalamegye.hu
Fax: +36 302772288
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: Mobil applikációk beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001067422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 darab központi adatbázis-kezelő és tartalomszolgáltató keretrendszer (CMS) kifejlesztése
a) „Guide2Visit” projekt
A kifejlesztett CMS rendszer testreszabása valamint 1 darab online web-alapú tájékoztatási rendszer
(térképes idegenvezető portál), 1 darab idegenvezetési mobil applikáció integrált audioguide-dal, 1 darab
applikációs interface, mely képes az Iron Curtain Cycling projekt keretében megvalósításra kerülő applikáció
tartalmait megjeleníteni.
b) „IronCurtainCycling” projekt
A kifejlesztett CMS rendszer testreszabása valamint1 darab API fejlesztése, 1 darab mobil applikáció, 1
darab applikációs interface, mely képes az Guide2Visit projekt keretében megvalósításra kerülő portállal
kommunikálni.
c)„INSiGHTS” projekt
A kifejlesztett CMS rendszer testreszabása valamint 1 darab idegenvezetői mobil applikáció integrált
audioguide-dal,, közösségi megosztást támogató és ösztönző rendszerrel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22470000 (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: Mobilapplikációk beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72212517-6

További tárgyak:
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi. u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. feladat:
1 darab központi adatbázis-kezelő és tartalomszolgáltató keretrendszer (CMS) kifejlesztése valamint
2. feladat:

a) „Guide2Visit” projekt
A kifejlesztett CMS rendszer testre szabása valamint 1 darab online web-alapú tájékoztatási rendszer
(térképes idegenvezető portál), 1 darab idegenvezetési mobil applikáció integrált audioguide-dal, 1 darab
applikációs interface, mely képes az Iron Curtain Cycling projekt keretében megvalósításra kerülő applikáció
tartalmait megjeleníteni.
b) „IronCurtainCycling” projekt
A kifejlesztett CMS rendszer testre szabása valamint1 darab API fejlesztése, 1 darab mobil applikáció, 1
darab applikációs interface, mely képes az Guide2Visit projekt keretében megvalósításra kerülő portállal
kommunikálni.
c)„INSiGHTS” projekt
A kifejlesztett CMS rendszer testre szabása valamint 1 darab idegenvezetői mobil applikáció integrált
audioguide-dal,, közösségi megosztást támogató és ösztönző rendszerrel.
(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. Előteljesítés ideje (összesen nap) (minimum 0, maximum 20) 30
2 2. Az árban vállalt üzemeltetési idő (legalább 36 hónap, maximum 60) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF, pozitív egész számban) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Guide2Visit SIHU101 ;ICC SIHU115; DTP1-147-2.2
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: T/46-14/2019 Rész száma: Elnevezés: Mobilapplikációk 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:
2019/03/11 (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: Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349280
Postai cím: Rege Köz 9
Város: Alsóörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8226
Ország: Magyarország
E-mail: nytia@chrome.hu
Telefon: +36 305527161
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12003011
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13306612219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22032241
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22470000
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: Adatbázis - és
applikáció fejlesztés illetve turisztikai tanácsadás és tartalomfejlesztés.
Infotec Kft (6720 Szeged, Arany J. u.7. II. em. adószám: 10224193-2-06 illetve Borostyánkő
tanácsadó és Marketing Kft. (9700
Szombathely, Fürdő u. 4. ) adószám: 14881806-2-18
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: Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24349280
Postai cím: Rege Köz 9
Város: Alsóörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8226
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13306612219
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:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/14 (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

Debreceni Tankerületi Központ (4439/2019)
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: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland
Telefon: +36 52550403
E-mail: roland.csehi@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zenede épületének belső felújítása
Hivatkozási szám: EKR001159842018
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:
„Zenede épületének belső felújítása”
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:
24588 / 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:
2019/03/14

Helyesen:
2019/03/22
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: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő 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: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:30 (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:
Továbbá Ajánlatkérő módosítja a Közbeszerzési dokumentumok részét képező következő
dokumentumokat:
- Árazatlan Költségvetés (A módosított tételeket sárga háttérszínnel jelölte Ajánlatkérő)

- Tervdokumentációk
A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen,
közvetlenül, elektronikusan elérhetőek a hirdetmény megjelenésének napjától.
A Közbeszerzési dokumentumok módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan
formában érvényesek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság (4805/2019)
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 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: Hídrekonstrukciós program I/3. ütem
Hivatkozási szám: EKR001154412018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45221112-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a „Hídrekonstrukciós program I/3. ütem tervezése és kivitelezése”
A vasúthálózati szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében el kell végezni az alábbi,
az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező normál nyomtávolságú/nyomtávú
(1435mm) vasútvonalon található vasúti hidak kiviteli terv szintű tervezését és rekonstrukcióját:
1. Farmos, Hajta-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta –
Újszász vonalszakasz, 557+32 hmsz.):
12,0 m nyílású ágyazat-átvezetéses vasbeton teknőhíd átépítése, 12,0 m nyílású tartóbetétes
vasbeton lemezhíddá, a régi vasúti hídszerkezet bontásával és új hídszerkezet építésével.
2. Tápiógyörgye, Tápió-patak híd (120a. sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta –
Újszász vonalszakasz, 646+57 hmsz.):
3x6,0 m támaszközű, összesen 18 m nyílású,ágyazat-átvezetéses vasbeton teknőhíd átépítése,
3x6,0 m támaszközű, összesen 18 m nyílású tartóbetétes vasbeton lemezhíddá, a régi felszerkezet
bontásával és új felszerkezet építésével
3. Tápiógyörgye, Ilike-ér híd (120a sz. Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonal, Nagykáta –
Újszász vonalszakasz, 691+37 hmsz.):
5,0 m nyílású ágyazat-átvezetéses, kéttámaszú monolit vasbeton teknőhíd bal oldalán egy, kábelek
átvezetésére is alkalmas, acélszerkezetű üzemi járda építése.
A nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges minden
hiányzó terv, dokumentáció elkészítése, hiányzó hozzájárulások beszerzése, valamint szükség
esetén a rendelkezésre álló engedélyek meghosszabbítása,(lásd még III. kötet. I. fejezet). A nyertes
Ajánlattevőnek többek között ki kell dolgoznia építéstechnológiát (mely alapján készül a kiviteli terv),
gondoskodnia kell a munkaterület kialakításáról, valamint ennek érdekében a szükséges ideiglenes

terület-igénybevételről, vágányzárat kell igényelnie, el kell végeznie a hidak rekonstrukcióját, le kell
folytatnia minden kormányhivatali, hatósági és üzemeltetői egyeztetést és meg kell szereznie e
szervezetektől a szükséges, de esetenként még hiányzó jóváhagyásokat.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési
feladatleírás (műszaki leírás) 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:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/03/14
Helyesen:
2019/03/29
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: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/29 (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: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/29 (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:
Az előzmény hirdetmény iktató száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1222/2019.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (4713/2019)
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: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/20 (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: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/20 (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 2019. március 12. napján
megküldött a kiegészítő tájékoztatás mellékleteként az érintett gazdasági szereplők részére.
IV.1.1) ponthoz: helyesen: KÉ-24641/2018
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Bátonyterenye Város Önkormányzata (3996/2019)
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: Bátonyterenye Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16198
Postai cím: Városház út 2.
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy-Majdon József
Telefon: +36 32 353 877
E-mail: jegyzo@batonyterenye.hu
Fax: +36 32 354 945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.batonyterenye.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása Bátonyterenyén című
támogatási cél megvalósítása érdekében (1-2. rész)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
„Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenyén” című projekt megvalósításához szükséges műszaki tervek
elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3, HU313 A teljesítés helye: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a „Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása
Bátonyterenyén” című támogatási cél megvalósítása érdekében az 1, 2. részben meghatározott projektek
előkészítéséhez szükséges tanulmánytervek, a hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények
engedélyezési terveinek és a teljeskörű kivitelezési tervdokumentációnak az elkészítése. A hatósági
engedélyköteles építmények és létesítmények hatósági engedélyeinek (építési/létesítési engedély)
beszerzése is része a feladatnak.
A hatósági engedélyköteles építmények/létesítmények esetében a kivitelezési dokumentációt a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott, egyben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és mellékleteinek
megfelelő tartalommal kell elkészíteni. Amennyiben a tervezési munka tárgya szerinti építési beruházás

hatósági engedély nélkül végezhető, úgy a közbeszerzési műszaki terveket a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. vagy 2. melléklete szerinti tartalommal kell szállítani.
1. rész: „Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenyén” című projekt megvalósításához szükséges műszaki
tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése.
A fentiek szerinti mérnöki szolgáltatásoknak a közbeszerzési dokumentáció részét képező
„ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE BÁTONYTERENYÉN KONCEPCIÓTERV MŰSZAKI LEÍRÁS”-ban
rögzített helyszíneket érintően, a koncepciótervben szereplő fejlesztési elemekre kell kiterjednie. Főbb
tervezési területek:
- Gyürky - Solymossy Kastélykert: tájépítészet, építészet és térfigyelő kamerarendszer
- Csente lakótelep: tájépítészet, építészet
- Ruzsinszky Ház: építészet
- Főtér és Mátra lakótelep: tájépítészet, térfigyelő kamerarendszer
- Bányavárosi lakótelep: tájépítészet
- Ózdi út: tájépítészet
A tájépítészeti feladatok által érintett tervezési terület cca. 23 ha.
A tervezési feladat során mind két rész tekintetében biztosítani kell az Ajánlatkérővel való folyamatos
szakmai egyeztetést. Az egyes tervfajták (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) esetében be
kell szerezni az Ajánlatkérő írásbeli jóváhagyását, a sorrendben következő tervfázis csak ezt követően, a
jóváhagyott tervrészeknek megfelelően készíthető el.
A tervezési feladat elvégzése keretében - mindkét rész tekintetében - be kell szerezni valamennyi, a projekt
teljeskörű megvalósításához szükséges kezelői, üzemeltetői, ill. amennyiben releváns, úgy a szakhatósági,
hatósági hozzájárulást vagy engedélyt, amely alapján a kiviteli munkák elvégezhetőek.
Ajánlattevő feladata továbbá - mindkét rész tekintetében - a tervek hatósági engedélyeztetésre
történő benyújtásának előkészítése, az engedélyezési eljárás végigkísérése, szükség szerint az
Ajánlatkérő érdekeinek képviselete, és az engedélyezési eljárás során felmerülő tervmódosítások, illetve
tervkiegészítések elkészítése, valamint esetleges hiánypótlások teljesítése. Az engedélyezési eljárásban az
Ajánlatkérő képviseletében a nyertes ajánlattevőnek kell eljárnia.
A műszaki terveknek és engedélyeknek előzőeken túl meg kell felelniük a vonatkozó Támogatási
Szerződésekben foglalt feltételeknek is.
A nyertes ajánlattevőnek jótállási kötelezettsége részeként biztosítani kell a tárgyi munka kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásában a műszaki terveket érintő kiegészítő tájékoztatást.
A részletesebb minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírás tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00004
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13823 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenyén” című projekt
megvalósításához szükséges műszaki tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S-TÉR Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 5. III./23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
E-mail: ter@s-ter.hu
Telefon: +36 13218598
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13218599
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16900000
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):

71300000-1
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a „Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása
Bátonyterenyén” című támogatási cél megvalósítása érdekében az 1, 2. részben meghatározott projektek
előkészítéséhez szükséges tanulmánytervek, a hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények
engedélyezési terveinek és a teljeskörű kivitelezési tervdokumentációnak az elkészítése. A hatósági
engedélyköteles építmények és létesítmények hatósági engedélyeinek (építési/létesítési engedély)
beszerzése is része a feladatnak.
A hatósági engedélyköteles építmények/létesítmények esetében a kivitelezési dokumentációt a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott, egyben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és mellékleteinek
megfelelő tartalommal kell elkészíteni. Amennyiben a tervezési munka tárgya szerinti építési beruházás
hatósági engedély nélkül végezhető, úgy a közbeszerzési műszaki terveket a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1. vagy 2. melléklete szerinti tartalommal kell szállítani.
1. rész: „Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenyén” című projekt megvalósításához szükséges műszaki
tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése.
A fentiek szerinti mérnöki szolgáltatásoknak a közbeszerzési dokumentáció részét képező
„ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE BÁTONYTERENYÉN KONCEPCIÓTERV MŰSZAKI LEÍRÁS”-ban
rögzített helyszíneket érintően, a koncepciótervben szereplő fejlesztési elemekre kell kiterjednie. Főbb
tervezési területek:
- Gyürky - Solymossy Kastélykert: tájépítészet, építészet és térfigyelő kamerarendszer
- Csente lakótelep: tájépítészet, építészet
- Volt óvoda épület: építészet
- Főtér és Mátra lakótelep: tájépítészet, térfigyelő kamerarendszer
- Bányavárosi lakótelep: tájépítészet
- Ózdi út: tájépítészet
A tájépítészeti feladatok által érintett tervezési terület cca. 23 ha.
A tervezési feladat során mind két rész tekintetében biztosítani kell az Ajánlatkérővel való folyamatos
szakmai egyeztetést. Az egyes tervfajták (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) esetében be
kell szerezni az Ajánlatkérő írásbeli jóváhagyását, a sorrendben következő tervfázis csak ezt követően, a
jóváhagyott tervrészeknek megfelelően készíthető el.

A tervezési feladat elvégzése keretében - mindkét rész tekintetében - be kell szerezni valamennyi, a projekt
teljeskörű megvalósításához szükséges kezelői, üzemeltetői, ill. amennyiben releváns, úgy a szakhatósági,
hatósági hozzájárulást vagy engedélyt, amely alapján a kiviteli munkák elvégezhetőek.
Ajánlattevő feladata továbbá - mindkét rész tekintetében - a tervek hatósági engedélyeztetésre
történő benyújtásának előkészítése, az engedélyezési eljárás végigkísérése, szükség szerint az
Ajánlatkérő érdekeinek képviselete, és az engedélyezési eljárás során felmerülő tervmódosítások, illetve
tervkiegészítések elkészítése, valamint esetleges hiánypótlások teljesítése. Az engedélyezési eljárásban az
Ajánlatkérő képviseletében a nyertes ajánlattevőnek kell eljárnia.
A műszaki terveknek és engedélyeknek előzőeken túl meg kell felelniük a vonatkozó Támogatási
Szerződésekben foglalt feltételeknek is.
A nyertes ajánlattevőnek jótállási kötelezettsége részeként biztosítani kell a tárgyi munka kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásában a műszaki terveket érintő kiegészítő tájékoztatást.
A részletesebb minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező
műszaki leírás tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
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: 16900000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: S-TÉR Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 5. III./23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
E-mail: ter@s-ter.hu
Telefon: +36 13218598
Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 13218599
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. Az alábbi indokok alapján a Felek a tárgyi szerződéses megállapodásuk műszaki tartalmát
úgy módosítják, hogy - a Művészeti Szolgáltató Ház kialakítása céljából - az eredeti szerződés
szerinti Ruzsinszky ház korszerűsítésének műszaki tervei helyett a Bátonyterenye 69/1. hrsz-ú
ingatlanon található volt óvoda épületének rekonstrukciós terveit kell elkészíteni a közbeszerzési
dokumentumban foglalt műszaki tartalommal.
2. A Szerződés III. pontja „A szerződés teljesítésének határideje, helye” az alábbiakban módosul:
I. A teljesítés időtartama: a szerződés aláírásától számított 250 nap.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Az eljárást megindító felhívásban egyebek mellett rögzítésre került
a közbeszerzés tárgya és mennyisége. Ezen belül a tervezési munkával érintett területek között
szerepelt a Ruzsinszky ház - mint fejlesztési elem - is. A közbeszerzési dokumentumban foglaltak
szerint a művészeti programoknak és alkotóközösségeknek helyet biztosító épület átalakításának és
felújításának műszaki terveit is el kellett volna készíteni a szerződés részeként.
A Ruzsinszky ház a szerződéskötés időszakában nem volt az Ajánlatkérő (Bátonyterenye Város
Önkormányzata) tulajdonában, és a folyamatos tárgyalások ellenére az Ajánlatkérőnek nem
sikerült megállapodást kötnie az ingatlan tulajdonosaival, az ingatlan tulajdonjogának megszerzése
sikertelen volt.
Tekintettel a támogatási szerződésben megfogalmazott projektcélra, a Művészeti Szolgáltató Ház
kialakítását az ajánlatkérő továbbra is fontosnak tartja, ezért a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban meghatározott helyszínhez képest máshol, a Bátonyterenye 69/1 helyrajzi számon
található volt óvoda épületében kívánja megvalósítani.
A Vállalkozó 2018. szeptember 06-án írásban kérte az ingatlanba való bejutás biztosítását az
ajánlatkérőtől, de a tulajdoni problémák miatt erre nem volt módja. Végül a projektcél megvalósítása
érdekében az ajánlatkérő 2018. október 02-án közölte, hogy a Ruzsinszky ház helyett a Művészeti
Szolgáltató Ház kialakítását a Bátonyterenye 69/1. számon található volt óvoda épületben kell
megtervezni, és ide a bejutást ezt követően biztosította is.
- A módosítás nem változtatta meg a szerződés általános jellegét.
- Az ellenérték növekedése (0 Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
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: 16900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16900000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye (4519/2019)
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: Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18871
Postai cím: Pátriárka utca Egyház 5.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vojiszláv Gálity
Telefon: +36 26312457
E-mail: ortodox.diocese@serb.t-online.hu
Fax: +36 26500457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye szentendrei
templomainak felújítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés alapján a Pozsarevacska Szerb Ortodox templom felújítása.
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: HU120 A teljesítés helye: Szentendre, Kossuth Lajos utca 1. (műemléki törzsszám:
7280)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye szentendrei templomainak felújítása.
3. rész - Kivitelezési szerződés alapján a Pozsarevacska Szerb Ortodox templom felújítása.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Lábazatra sótároló vakolatrendszer készítése - 15 m2
Sótároló vakolatrendszer készítése - 93 m2
Tető és ácsszerkezetek faanyagának bárdolása, faragása - 202 m2
Ácsszerkezetek faanyagának előkészítése védőkezeléshez - 420 m2
Tetőlécezés készítése kettős cserépfedés alá - 340 m2
Cserépfedés készítése - 340 m2

Acélszerkezet helyreállítás - 151,02 kg
Simító glettelés alapozott, tagolt felületenként rétegben - 660 m2
Homlokzat és vakolt lábazatrész festése kettő rétegben - 659,8 m2
Mázolás - 314,5 m2
Villámvédelmi rendszer
Bejárati ajtók, ablakkeretezések, párkányok illetve vázák, lábazati kő tisztítása - 140 m2
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki
leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/12 (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:
10546 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
11391 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kivitelezési Szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/12 (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: ADDIG AMÍG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Eper u. 14.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: info@addigamig.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28531118
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Szentendre, Kossuth Lajos utca 1. (műemléki törzsszám:
7280)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés alapján a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye szentendrei templomainak felújítása.
3. rész - Kivitelezési szerződés alapján a Pozsarevacska Szerb Ortodox templom felújítása.
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
Lábazatra sótároló vakolatrendszer készítése - 15 m2
Sótároló vakolatrendszer készítése - 93 m2
Tető és ácsszerkezetek faanyagának bárdolása, faragása - 202 m2
Ácsszerkezetek faanyagának előkészítése védőkezeléshez - 420 m2
Tetőlécezés készítése kettős cserépfedés alá - 340 m2
Cserépfedés készítése - 340 m2
Acélszerkezet helyreállítás - 151,02 kg
Simító glettelés alapozott, tagolt felületenként rétegben - 660 m2
Homlokzat és vakolt lábazatrész festése kettő rétegben - 659,8 m2
Mázolás - 314,5 m2
Villámvédelmi rendszer
Bejárati ajtók, ablakkeretezések, párkányok illetve vázák, lábazati kő tisztítása - 140 m2
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki
leírásban) kerültek rögzítésre.
MÓDOSÍTÁSSAL MEGVALÓSULÓ ÚJ MUNKÁK:
a) Északi és déli vázák leemelése és a vázák alatti kövek kapcsozása (ehhez kapcsolódóan daru, illetve az
állványon rácsos tartók alkalmazásának költsége is felmerült).
b) Örökségvédelmi hatóság előírása okán lefutó pilléreknél horony bevágása és kikenése.
c) Torony résznél íves lekerekítések alatti horony kialakítása az egységes megjelenés érdekében.
d) Füzérek ragasztása és javítása kőműves technológiával.
e) Torony fedésénél fazsindely javítása bádog lemezek aláfűzésével.
f) Kő lábazaton kilazult fugák kikaparása és visszafugázása.
g) Kő kitörések javítása ablakoknál.
h) Szarufák mellé kiegyenlítő palló felszerelése.
i) Asztalos munkák.
j) Tornyon található kereszt lefestése.
k) Teljes homlokzat simító glettelés alatti alapozása.
(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: 2018/06/12 (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: 30882958
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ADDIG AMÍG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Eper u. 14.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail: info@addigamig.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)

Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. Előzmények
1.1. Megrendelő 2018. március 8. napján „Kivitelezési szerződés alapján a Budai Szerb Ortodox
Egyházmegye szentendrei templomainak felújítása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást indított (a
továbbiakban: közbeszerzési eljárás).
1.2. Kivitelező a közbeszerzési eljárás során - az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
rögzített feltételekre tekintettel - a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott
be, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére figyelemmel Megrendelő részére
megvalósíthatónak bizonyult. Az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján
Megrendelő Kivitelezőt hirdette ki az eljárás 3. részének nyerteseként 2018. április 13. napján. Felek
a közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. június 12. napján kivitelezési szerződést kötöttek a
közbeszerzési eljárás 3. részében (a továbbiakban: Kivitelezési Szerződés).
1.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről és a Kivitelezési Szerződés megkötésének
tényéről 2018. június 22. napján ún. tájékoztató hirdetményt tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben
10546/2018. iktatószámmal (melynek korrigenduma 2018. június 29. napján jelent meg 11391/2018.
iktatószámmal). Megrendelő a tájékoztató hirdetmény II.2.4) pontjában - összefoglaló jelleggel rögzítette a Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmát.
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződésben rögzített Feladatok végteljesítési határideje a szerződéskötés
napjától számított 3 (három) naptári hónap, vagyis 2018. szeptember 12. napja volt.
2.2. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki
tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése vált szükségessé (a továbbiakban: Többlet
Feladatok):
a) Északi és déli vázák leemelése és a vázák alatti kövek kapcsozása (ehhez kapcsolódóan daru,
illetve az állványon rácsos tartók alkalmazásának költsége is felmerült).
b) Örökségvédelmi hatóság előírása okán lefutó pilléreknél horony bevágása és kikenése.
c) Torony résznél íves lekerekítések alatti horony kialakítása az egységes megjelenés érdekében.
d) Füzérek ragasztása és javítása kőműves technológiával.
e) Torony fedésénél fazsindely javítása bádog lemezek aláfűzésével.
f) Kő lábazaton kilazult fugák kikaparása és visszafugázása.
g) Kő kitörések javítása ablakoknál.
h) Szarufák mellé kiegyenlítő palló felszerelése.
i) Asztalos munkák.
j) Tornyon található kereszt lefestése.
k) Teljes homlokzat simító glettelés alatti alapozása.
2.3. A Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő
műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján a Többlet Feladatok összesített ellenértéke
2.351.840,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-háromszázötvenegyezer-nyolcszáznegyven forint + ÁFA.
2.4. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Kivitelezési
Szerződést, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén
azok nettó összértéke - nem éri el a Kivitelezési Szerződés szerinti vállalkozói díj 15%-át (tizenöt
százalékát), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik
az eredeti szerződés jellegéhez.
2.5. A Többlet Feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem
tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó
munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési
Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett
Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A Többlet Feladatok
együttes értéke nem haladja meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített vállalkozói díj 15%-át (tizenöt
százalékát).
2.6. Kivitelező továbbá a 2.1-2.5. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a
teljesítési véghatáridő meghosszabbítását, figyelemmel arra a körülményre, hogy az egyes Többlet

Feladatok többleti időigénye - építéstechnológiai egymásra épültsége okán - a kivitelezés teljes
időtartamának meghosszabbodását eredményezte. A Többlet Feladatok jelentette időigényeken felül
a határidőhosszabbítást indokolták továbbá az alábbi körülmények is:
a) A Feladatok részét képezte a Projektingatlan homlokzati helyreállítási munkálatainak részeként
a homlokzatok eredeti szín szerinti újrafestése. A festési munkálatokhoz szükséges vakolat
és festékanyagokat a Megrendelő biztosította a Caparol Hungária Kft. gyártó (a továbbiakban:
Festékgyártó) termékei útján.
b) A Festékgyártó képviseletében eljáró szakemberek többször is elvégezték a festési munkákhoz
elengedhetetlen előzetes nedvességmérést (a mérést a Projektingatlan műemléki védelme is
indokolta; műemléki törzsszám: 7382). A nedvességmérésre kizárólag a már meglévő vakolat
leverése után volt mód, ezt megelőzően a nedvességmérés nem volt elvégezhető, figyelemmel
arra a körülményre, hogy az új vakolat és festés közvetlen felületének nedvességtartalmát kellett
vizsgálni.
c) A Festékgyártó 2018. július 31. napján elvégzett mérésekor megállapítást nyert, hogy a
vakolási munkálatok megkezdéséhez szükséges - a gyártói jótállás/szavatosság fennállásához
is megkövetelt - nedvességi határértékeket meghaladja a mért nedvességtartalom. A magasabb
nedvességtartalmat feltehetően a csapadékosabb június-július időjárási körülmények
eredményezték.
d) A mért adatok a következők voltak:
• Északi (keleti) oldal 60cm magaság 3.1%
• Északi (nyugati) oldal 150cm magaság 1.05%
• Keleti rész 60cm magaság 5.8%
• Déli oldal (keleti) 150cm magaság 1.96%
• Déli oldal (nyugati) 120cm magaság 5.86%
e) A Festékgyártó a 2.6. pont c) alpont alapján a vakolatkészítés és festés elhalasztására tett
javaslatot, máskülönben a vakolat és festés repedezésétől, leesésétől kell tartani, egyúttal
a Festékgyártó, illetve a Kivitelező jótállási/szavatossági kötelezettségének megszűnését is
eredményezheti (hiszen nem a gyártó által javasolt körülmények között kerülne alkalmazásra az
építőanyag). Megrendelő számára a felelős közpénzfelhasználás elvére tekintettel ez a lehetőség
nem volt vállalható.
f) A nedvességtartalom a 2018. szeptember 4. napján elvégzett mérések alkalmával csökkent
a Festékgyártó által javasolt határértékek alá, így ekkor hárult el a vakolatkészítés és festés
szerződésszerű kivitelezésének akadálya.
g) Kivitelező a fent részletezettekre tekintettel kezdeményezte a Kivitelezési Szerződés módosítását.
Kérelmében Kivitelező előadta, hogy az amúgy is szűkre szabott teljesítési határidő mellett nem
számolhatott a felmerült akadályoztatásokkal a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattétele során,
így a kivitelezés késedelme nem a Kivitelező felelősségi körébe tartozó okra vezethető vissza.
2.7. Megrendelő a Kivitelező kezdeményezése alapján megvizsgálta a Kivitelezési Szerződés
módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési
eljárás alapján kötött szerződés jogszerűen módosítható, ha a módosítást olyan körülmények
tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (ötven százalékát). A falak
nedvességtartalma kellő alapossággal kizárólag az eredeti vakolat leverése után volt vizsgálható,
utóbbihoz pedig a teljes falfelület beállványozása is kellett. Megrendelő kellő gondosság mellett sem
láthatta előre a teljes felület összetételét, illetve nedvességtartalmát, azzal a közbeszerzési eljárás
előkészítésekor teljeskörben nem számolhatott.
2.8. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását
kezdeményezte a Többlet Feladatok megrendelésének rögzítése, illetve a teljesítési határidő
módosítása céljából. Felek ugyanakkor rögzítik, hogy egyes homlokzati munkák elvégzése a
téli időszakban mindenképpen azzal járna, hogy rövid időn belül e feladatok garanciális javítása
lenne indokolt (különös tekintettel a műemléki épület nedvesség elleni szigetelésének hiányára is).
Megrendelő a hatékony és felelős közpénzgazdálkodás elvét sértené azzal, hogy előre láthatóan
rövidtávon garanciális javítást igénylő munka megvalósítását kellene szerződésszerű teljesítésként
elfogadnia (figyelemmel arra a körülményre, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjában e munkák
minőségével szemben kifogást nem lehetne emelni), miközben a Felek által elismerten a téli
időjárási körülmények alatti kivitelezés már a koratavaszi időszakban felmerülő javítást tennének
szükségessé. Mivel e homlokzati munkák elvégzése és a többi kivitelezési munka egymással
nem áll közvetlen műszaki összefüggésben (hiszen a többi feladat kivitelezését nem befolyásolta)
a Megrendelőnek a Projekt szempontjából ahhoz fűződik kiemelt érdeke, hogy a homlokzati

munkák kivételével elvégzett feladatok tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra
kerüljön és a Megrendelő a Projektingatlant használatba vehesse. Megrendelő e körülményre
is figyelemmel a Feladatok időbeli ütemezésének megbontását javasolta, nevezetesen, hogy a
kérdéses homlokzati munkákkal nem érintett Feladatok és a Többlet Feladatok 2019. március 5.
napjáig kerüljön lefolytatásra a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására, míg a fennmaradó
homlokzati munkákra további póthatáridőt rögzítsenek.
2.9. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek
a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)
annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban van mód.
3. A Kivitelezési Szerződés módosított rendelkezései
3.1. A Kivitelezési Szerződés 2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés
1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen
szerződés, különösen az annak 6. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint
(a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: Többlet Feladatok). A Többlet
Feladatok tekintetében - a jelen szerződés külön előírásának hiányában - a Feladatokra irányadó
rendelkezések alkalmazandóak.”
3.2. A Kivitelezési Szerződés 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok és Többlet Feladatok - ide nem értve a Feladatok
részét képező téli időjárási körülmények miatt be nem fejezhető homlokzati és egyéb munkákat
- teljes körű (sikeres műszak átadás-átvétellel lezárt) kivitelezésének határideje 2019. március
5. napja. A Feladatok részét képező fennmaradó homlokzati és egyéb munkák (sikeres műszak
átadás-átvétellel lezárt) kivitelezésének határideje 2019. április 30. Felek a jelen szerződés 10.4.
pontja szerinti jótállás tekintetében rögzítik, hogy a jótállás időtartama az adott műszaki átadásátvételi eljárással érintett feladatok tekintetében az adott eljárás sikeres lezárásnak napjával
kezdődik.”
3.3. A Kivitelezési Szerződés 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
a) a Feladatokért 28.531.118,- Ft + ÁFA, azaz huszonnyolcmillió-ötszázharmincegyezerszáztizennyolc forint + ÁFA összegű;
b) a Többlet Feladatokért 2.351.840,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-háromszázötvenegyezernyolcszáznegyven forint + ÁFA összegű;
vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-b) pontok szerinti díjak együttesen: vállalkozói díj], a
jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
3.4. A Kivitelezési Szerződés 8.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt
készültségi foka szerint jogosult számlák kibocsátására az alábbi ütemezésben:
a) Kivitelező a 8.1. pont a) alpont szerinti vállalkozói díj 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő
műszaki készültség elérését követően állította ki első részszámláját, melynek összege 8.559.335,Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-ötszázötvenkilencezer-háromszázharmincöt forint + ÁFA [a 8.1. pont a)
alpont szerinti vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka)];
b) Kivitelező a 8.1. pont a) alpont szerinti vállalkozói díj 60%-ának (hatvan százalékának) megfelelő
műszaki készültség elérését követően állította ki második részszámláját, melynek összege
8.559.335,- Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-ötszázötvenkilencezer-háromszázharmincöt forint + ÁFA [a
8.1. pont a) alpont szerinti vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka)];
c) Kivitelező a Feladatok - ide nem értve a Feladatok részét képező téli időjárási körülmények
miatt be nem fejezhető homlokzati munkákat - műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben
igazolt sikeres lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a
harmadik részszámla kiállítására, melynek összege 10.357.150,- Ft + ÁFA, azaz tízmillióháromszázötvenhétezer-százötven forint + ÁFA;
d) Kivitelező a Többlet Feladatok műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres
lezárását követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a Többlet Feladatok
tekintetében számla kiállítására, melynek összege 2.351.840,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillióháromszázötvenegyezer-nyolcszáznegyven forint + ÁFA [a 8.1. pont b) alpont szerinti vállalkozói díj];
e) Kivitelező a Feladatok részét képező téli időjárási körülmények miatt be nem fejezhető homlokzati
munkák műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a
Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult e munkák tekintetében számla kiállítására,
melynek összege 1.055.297,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-ötvenötezer-kettőszázkilencvenhét forint +
ÁFA.”

3.5. A Kivitelezési Szerződés kiegészül 6. sz. mellékletként a jelen Szerződésmódosítás 1. sz.
mellékletével.
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK
2.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített
építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési munka
elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalma szerint (a továbbiakban együttesen: Feladatok). A műszaki dokumentációtól, illetve az
annak részét képező műszaki specifikációktól történő bármely eltéréshez Megrendelő előzetes
írásbeli hozzájárulása szükséges.
5.3. A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadásátvételi eljárással történő lezárásának) határideje a szerződéskötés napjától számított 3 (három)
naptári hónap.
8.1. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt
28.531.118,- Ft + ÁFA, azaz huszonnyolcmillió-ötszázharmincegyezer-száztizennyolc forint +
ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban: vállalkozói díj), a jelen szerződésben
meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.
8.9. Kivitelező a kivitelezésnek a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt
készültségi foka szerint jogosult számlák kibocsátására az alábbi ütemezésben:
a) Kivitelező a vállalkozói díj 30%-ának (harminc százalékának) megfelelő műszaki készültség
elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult az első részszámla
kiállítására, melynek összege 8.559.335,- Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-ötszázötvenkilencezerháromszázharmincöt forint + ÁFA [a vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka)];
b) Kivitelező a vállalkozói díj 60%-ának (hatvan százalékának) megfelelő műszaki készültség
elérését követően - a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a második részszámla
kiállítására, melynek összege 8.559.335,- Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-ötszázötvenkilencezerháromszázharmincöt forint + ÁFA [a vállalkozói díj 30%-a (harminc százaléka)];
c) Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően
- a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén - jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege
11.412.448,- Ft + ÁFA, azaz tizenegymillió-négyszáztizenkettőezer-négyszáznegyvennyolc forint +
ÁFA [a vállalkozói díj 40%-a (negyven százaléka)].
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 1. Előzmények
1.1. Megrendelő 2018. március 8. napján „Kivitelezési szerződés alapján a Budai Szerb Ortodox
Egyházmegye szentendrei templomainak felújítása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást indított (a
továbbiakban: közbeszerzési eljárás).
1.2. Kivitelező a közbeszerzési eljárás során - az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
rögzített feltételekre tekintettel - a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott
be, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére figyelemmel Megrendelő részére
megvalósíthatónak bizonyult. Az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján
Megrendelő Kivitelezőt hirdette ki az eljárás 3. részének nyerteseként 2018. április 13. napján. Felek
a közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. június 12. napján kivitelezési szerződést kötöttek a
közbeszerzési eljárás 3. részében (a továbbiakban: Kivitelezési Szerződés).
1.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről és a Kivitelezési Szerződés megkötésének
tényéről 2018. június 22. napján ún. tájékoztató hirdetményt tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben
10546/2018. iktatószámmal (melynek korrigenduma 2018. június 29. napján jelent meg 11391/2018.
iktatószámmal). Megrendelő a tájékoztató hirdetmény II.2.4) pontjában - összefoglaló jelleggel rögzítette a Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmát.
2. A szerződésmódosítás okai
2.1. A Kivitelezési Szerződésben rögzített Feladatok végteljesítési határideje a szerződéskötés
napjától számított 3 (három) naptári hónap, vagyis 2018. szeptember 12. napja volt.

2.2. A Kivitelezési Szerződés teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki
tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése vált szükségessé (a továbbiakban: Többlet
Feladatok):
a) Északi és déli vázák leemelése és a vázák alatti kövek kapcsozása (ehhez kapcsolódóan daru,
illetve az állványon rácsos tartók alkalmazásának költsége is felmerült).
b) Örökségvédelmi hatóság előírása okán lefutó pilléreknél horony bevágása és kikenése.
c) Torony résznél íves lekerekítések alatti horony kialakítása az egységes megjelenés érdekében.
d) Füzérek ragasztása és javítása kőműves technológiával.
e) Torony fedésénél fazsindely javítása bádog lemezek aláfűzésével.
f) Kő lábazaton kilazult fugák kikaparása és visszafugázása.
g) Kő kitörések javítása ablakoknál.
h) Szarufák mellé kiegyenlítő palló felszerelése.
i) Asztalos munkák.
j) Tornyon található kereszt lefestése.
k) Teljes homlokzat simító glettelés alatti alapozása.
2.3. A Kivitelező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megrendelő
műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján a Többlet Feladatok összesített ellenértéke
2.351.840,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-háromszázötvenegyezer-nyolcszáznegyven forint + ÁFA.
2.4. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Kivitelezési
Szerződést, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén
azok nettó összértéke - nem éri el a Kivitelezési Szerződés szerinti vállalkozói díj 15%-át (tizenöt
százalékát), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik
az eredeti szerződés jellegéhez.
2.5. A Többlet Feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem
tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó
munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a Kivitelezési
Szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kivitelezési Szerződés keretében felújítani tervezett
Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A Többlet Feladatok
együttes értéke nem haladja meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített vállalkozói díj 15%-át (tizenöt
százalékát).
2.6. Kivitelező továbbá a 2.1-2.5. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a
teljesítési véghatáridő meghosszabbítását, figyelemmel arra a körülményre, hogy az egyes Többlet
Feladatok többleti időigénye - építéstechnológiai egymásra épültsége okán - a kivitelezés teljes
időtartamának meghosszabbodását eredményezte. A Többlet Feladatok jelentette időigényeken felül
a határidőhosszabbítást indokolták továbbá az alábbi körülmények is:
a) A Feladatok részét képezte a Projektingatlan homlokzati helyreállítási munkálatainak részeként
a homlokzatok eredeti szín szerinti újrafestése. A festési munkálatokhoz szükséges vakolat
és festékanyagokat a Megrendelő biztosította a Caparol Hungária Kft. gyártó (a továbbiakban:
Festékgyártó) termékei útján.
b) A Festékgyártó képviseletében eljáró szakemberek többször is elvégezték a festési munkákhoz
elengedhetetlen előzetes nedvességmérést (a mérést a Projektingatlan műemléki védelme is
indokolta; műemléki törzsszám: 7382). A nedvességmérésre kizárólag a már meglévő vakolat
leverése után volt mód, ezt megelőzően a nedvességmérés nem volt elvégezhető, figyelemmel
arra a körülményre, hogy az új vakolat és festés közvetlen felületének nedvességtartalmát kellett
vizsgálni.
c) A Festékgyártó 2018. július 31. napján elvégzett mérésekor megállapítást nyert, hogy a
vakolási munkálatok megkezdéséhez szükséges - a gyártói jótállás/szavatosság fennállásához
is megkövetelt - nedvességi határértékeket meghaladja a mért nedvességtartalom. A magasabb
nedvességtartalmat feltehetően a csapadékosabb június-július időjárási körülmények
eredményezték.
d) A mért adatok a következők voltak:
• Északi (keleti) oldal 60cm magaság 3.1%
• Északi (nyugati) oldal 150cm magaság 1.05%
• Keleti rész 60cm magaság 5.8%
• Déli oldal (keleti) 150cm magaság 1.96%
• Déli oldal (nyugati) 120cm magaság 5.86%
e) A Festékgyártó a 2.6. pont c) alpont alapján a vakolatkészítés és festés elhalasztására tett
javaslatot, máskülönben a vakolat és festés repedezésétől, leesésétől kell tartani, egyúttal
a Festékgyártó, illetve a Kivitelező jótállási/szavatossági kötelezettségének megszűnését is

eredményezheti (hiszen nem a gyártó által javasolt körülmények között kerülne alkalmazásra az
építőanyag). Megrendelő számára a felelős közpénzfelhasználás elvére tekintettel ez a lehetőség
nem volt vállalható.
f) A nedvességtartalom a 2018. szeptember 4. napján elvégzett mérések alkalmával csökkent
a Festékgyártó által javasolt határértékek alá, így ekkor hárult el a vakolatkészítés és festés
szerződésszerű kivitelezésének akadálya.
g) Kivitelező a fent részletezettekre tekintettel kezdeményezte a Kivitelezési Szerződés módosítását.
Kérelmében Kivitelező előadta, hogy az amúgy is szűkre szabott teljesítési határidő mellett nem
számolhatott a felmerült akadályoztatásokkal a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattétele során,
így a kivitelezés késedelme nem a Kivitelező felelősségi körébe tartozó okra vezethető vissza.
2.7. Megrendelő a Kivitelező kezdeményezése alapján megvizsgálta a Kivitelezési Szerződés
módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési
eljárás alapján kötött szerződés jogszerűen módosítható, ha a módosítást olyan körülmények
tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint az ellenérték
növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (ötven százalékát). A falak
nedvességtartalma kellő alapossággal kizárólag az eredeti vakolat leverése után volt vizsgálható,
utóbbihoz pedig a teljes falfelület beállványozása is kellett. Megrendelő kellő gondosság mellett sem
láthatta előre a teljes felület összetételét, illetve nedvességtartalmát, azzal a közbeszerzési eljárás
előkészítésekor teljeskörben nem számolhatott.
2.8. Megrendelő az előadottakkal összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását
kezdeményezte a Többlet Feladatok megrendelésének rögzítése, illetve a teljesítési határidő
módosítása céljából. Felek ugyanakkor rögzítik, hogy egyes homlokzati munkák elvégzése a
téli időszakban mindenképpen azzal járna, hogy rövid időn belül e feladatok garanciális javítása
lenne indokolt (különös tekintettel a műemléki épület nedvesség elleni szigetelésének hiányára is).
Megrendelő a hatékony és felelős közpénzgazdálkodás elvét sértené azzal, hogy előre láthatóan
rövidtávon garanciális javítást igénylő munka megvalósítását kellene szerződésszerű teljesítésként
elfogadnia (figyelemmel arra a körülményre, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjában e munkák
minőségével szemben kifogást nem lehetne emelni), miközben a Felek által elismerten a téli
időjárási körülmények alatti kivitelezés már a koratavaszi időszakban felmerülő javítást tennének
szükségessé. Mivel e homlokzati munkák elvégzése és a többi kivitelezési munka egymással
nem áll közvetlen műszaki összefüggésben (hiszen a többi feladat kivitelezését nem befolyásolta)
a Megrendelőnek a Projekt szempontjából ahhoz fűződik kiemelt érdeke, hogy a homlokzati
munkák kivételével elvégzett feladatok tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásra
kerüljön és a Megrendelő a Projektingatlant használatba vehesse. Megrendelő e körülményre
is figyelemmel a Feladatok időbeli ütemezésének megbontását javasolta, nevezetesen, hogy a
kérdéses homlokzati munkákkal nem érintett Feladatok és a Többlet Feladatok 2019. március 5.
napjáig kerüljön lefolytatásra a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására, míg a fennmaradó
homlokzati munkákra további póthatáridőt rögzítsenek.
2.9. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek
a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)
annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban van mód.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28531118 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 30882958 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Pápai Tankerületi Központ (16100/2018)
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: Pápai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99601203
Postai cím: Mézeskalács Utca 2.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egyházi Andrea
Telefon: +36 89795211
E-mail: papa@kk.gov.hu
Fax: +36 89795202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/papa
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP–4.1.3–17–energetikai felújítás 6 rész
Hivatkozási szám: EKR000081702018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephely 8400 Ajka,
Eötvös u. 9. 8400 Ajka, Móra F. u. 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephelyén (8400 Ajka, Eötvös u. 9. és 8400 Ajka, Móra
Ferenc u. 9.) lévő tornatermek és kiszolgáló helyiségek felújítása, egy telephelyen (8400 Ajka, Móra Ferenc
u. 9.) a nyelvoktatáshoz szükséges
tanterem, nyelvi labor – számítástechnika többfunkciós tanterem korszerűsítése (Projekt azonosítószáma:
EFOP-4.1.3-17-201700112) – opcionális tételeket is tartalmaz a költségvetési kiírás szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:

vagy Kezdés: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00112
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
12354 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Haus-Ber Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10153611
Postai cím: Brusznyai Út 6
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balogh_z@chello.hu
Telefon: +36 302576150
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: 39907441
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45453100-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephely 8400 Ajka,
Eötvös u. 9. 8400 Ajka, Móra F. u. 19.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola két telephelyén (8400 Ajka, Eötvös u. 9. és 8400 Ajka, Móra
Ferenc u. 9.) lévő tornatermek és kiszolgáló helyiségek felújítása, egy telephelyen (8400 Ajka, Móra Ferenc
u. 9.) a nyelvoktatáshoz szükséges
tanterem, nyelvi labor – számítástechnika többfunkciós tanterem korszerűsítése (Projekt azonosítószáma:
EFOP-4.1.3-17-201700112) – opcionális tételeket is tartalmaz a költségvetési kiírás szerint
(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: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/15 (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: 39907441
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Haus-Ber Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10153611
Postai cím: Brusznyai Út 6
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: balogh_z@chello.hu
Telefon: +36 302576150
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák megkezdésekor a szerkezeti feltárásokat
Kivitelező elvégezte.
A feltárás eredményeként Felek megállapították, hogy a tervezett két elméleti terem összenyitását
nem lehet elvégezni. Az korábban is ismert volt, hogy az elbontásra tervezett fal teherhordó fal, mely
a felette lévő tetőszerkezet terheit hordja. A terv szerinti megoldás egy kiváltó gerenda beépítésével
oldotta volna meg a problémát.
Az azonban csak a feltáráskor derült ki, hogy a teherhordó fal a tereket egy, a födémbe épített ún.
felső bordán keresztül adja át a felszerkezetekre.
Ez a vasbeton gerenda kb. 50 cm-el emelkedik a padlósík fölé, gátolva ezzel a két helyiség
összenyitását.
A helyszíni egyeztetés során továbbá megállapításra került, hogy a kialakítandó terem a földszinten
egy hasonló nagyságú helyiségben megvalósítható, a projekt műszaki tartalmi változása nélkül.
A változások átvezetését Megrendelő az engedélyes és kiviteli tervek is kiegészítésével megtette és
az átdolgozott tervdokumentációnak megfelelően kerül kialakításra helyiség.
2. Felek fentiekben rögzített indokok alapján a köztük létrejött Kivitelezési szerződést annyiban
módosítják, hogy a feltárások következtében szükséges változások tervi átvezetését követően
a kivitelezés az 1. pontban rögzített helyiség vonatkozásában a módosított tervek szerint kerül
kivitelezésre.
3. A Szerződés módosítása jogcímeként Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában
foglaltakat jelölik meg, figyelemmel arra, hogy az 1. pontban részletezett körülmények a szerződés
megkötésekor nem ismert körülmények voltak, Megrendelő kellő gondossággal sem láthatta előre
– csak feltárás követően vált ismertté -, továbbá a szerződés általános jellegét a változás nem érinti
és nem eredményez sem határidő, sem vállalkozói díj változást. A szerződésmódosítás feltételei
fennállnak .
4. Szerződő Felek a Szerződés jelen változással nem érintett részeit változatlan tartalommal
fenntartják.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre
nem látható jellegének magyarázata: 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák
megkezdésekor a szerkezeti feltárásokat Kivitelező elvégezte.
A feltárás eredményeként Felek megállapították, hogy a tervezett két elméleti terem összenyitását
nem lehet elvégezni. Az korábban is ismert volt, hogy az elbontásra tervezett fal teherhordó fal, mely
a felette lévő tetőszerkezet terheit hordja. A terv szerinti megoldás egy kiváltó gerenda beépítésével
oldotta volna meg a problémát.
Az azonban csak a feltáráskor derült ki, hogy a teherhordó fal a tereket egy, a födémbe épített ún.
felső bordán keresztül adja át a felszerkezetekre.
Ez a vasbeton gerenda kb. 50 cm-el emelkedik a padlósík fölé, gátolva ezzel a két helyiség
összenyitását.
A helyszíni egyeztetés során továbbá megállapításra került, hogy a kialakítandó terem a földszinten
egy hasonló nagyságú helyiségben megvalósítható, a projekt műszaki tartalmi változása nélkül.
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: 287517012 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 242489752 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Részenként a teljes opcióból az alábbiak szerint került lehívásra:
I. rész 10.111.269,- Ft-ból 1.810.110,- Ft
II. rész: Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola (8400 Ajka, Fürst u. 2. és 8451 AjkaPadragkút, Iskola u. 30.) 9.305.991,- Ft-ból 762.630,- Ft
III. rész: Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola (8553 Lovászpatona, Kossuth utca 50.)
3.340.000,- Ft-ból 1048285,- Ft
IV. rész: Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola (8454 Nyirád, Széchenyi u. 34/A.) 2.035.000,- Ftból 654.288,- Ft
V. rész: Noszlopi Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8456 Noszlop, Sport tér 1.) 11.940.000,Ft-ból 1.718.892,- Ft
VI. rész: Weöews Sándor Általános Iskola (8500 Pápa, Teleki u. 2.) 8.295.000,- Ft-ból 130.919,- Ft
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (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

Szászvár Nagyközség Önkormányzata (3484/2019)
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: Szászvár Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15833
Postai cím: Május 1 tér 1
Város: Szászvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7349
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 72589000
E-mail: szaszjegyzo@bonet.hu
Fax: +36 72389200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szaszvar.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása
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-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron
projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása
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: HU231 A teljesítés helye: 7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. (Hrsz.: 867/9.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db orvosi rendelő és szolgálati lakos ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvari rész teljeskörű felújítása. A
részletes feladat meghatározás az egyéb közbeszerzési
(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: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-BA1-2016
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
6665 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a "TOP-4.1.1-15-BA1-2016.
azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési
beruházás megvalósítása" tárgyában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gerle Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország:
E-mail: gerlekft@gmail.com
Telefon: +36 72483029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72483029
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68347529
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: HU231 A teljesítés helye: 7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. (Hrsz.: 867/9.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db orvosi rendelő és szolgálati lakos ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvari rész teljeskörű felújítása. A
részletes feladat meghatározás az egyéb közbeszerzési
(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: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68347529
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gerle Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
E-mail: gerlekft@gmail.com
Telefon: +36 72483029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72483029
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A módosítások a műszaki tartalom alábbi elemeit érintik: 1. Szolgálati lakás bejárati ajtaja
felülvilágítós, tömör stadúros paneles kivitelben készül; 2. Szolgálati lakás bejárati ajtaja
felülvilágítós, tömör stadúros paneles kivitelben készülnek; 3. Akm.ajtó felülvilágítós kialakításban,
alsó mezőben üveg helyett stadúr betéttel készül; 4. Öltözők ajtói fix felülvilágítós kialakításban
készülnek, ajtólap fölül üvegezett, alsó mezőben stadúr betéttel. A betekintés gátlás céljából az
ajtólap fölső mezője és a AB-02 jelű ablakok fóliázott, nem átlátszó üveggel készülnek; 5. Garázs
és átrium közti ajtó megszüntetése, ajtó áthelyezése a garázs és az M002 Raktár helyiség közötti
falba, egy régi befalazott ajtónyílásba. A módosítás költségnövekedést nem eredményezett, valamint
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségessége a beruházás megkezdését követően
merült fel a felek által a szerződéskötéskor előre nem látható építési műszaki problémák felmerülése
miatt.
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: 68347529 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 68347529 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
tájékoztatója a szerződés módosításáról (4241/2019)
7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Önálló Osztály
Címzett: Fülöpné dr. Papp Erika, Dr. Apró Zsolt
Telefon: +36 14597724 / +36 14597516
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu; aprozs@mekh.hu
Fax: +36 14597702
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Görgey Artúr utca 69-71.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1041
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): értékesítési igazgató
Címzett: Walter Krisztián
Telefon: +36 304174036
E-mail: krisztian.walter@griffsoft.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.griffsoft.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A MEKH gazdasági feladatainak ellátásához szükséges Forrás SQL/KGR rendszer
továbbfejlesztése, tanácsadói/konzultációs, mérnökszakértői (fejlesztő, programozó,
rendszerszervező), oktatói napok biztosítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 7.
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky úz 52.
NUTS-kód HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/17 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Forrás SQL/KGR rendszer továbbfejlesztése, tanácsadói/konzultációs, mérnökszakértői (fejlesztő,
programozó, rendszerszervező), oktatói napok biztosítása 30.000.000,- Ft keretösszeg kimerítéséig,
de legfeljebb a közbeszerzési szerződés megkötésétől számított 3 év leteltéig. A közbeszerzés 1.
számú módosításával a közbeszerzési szerződés hatálya 2019. február 28-áig meghosszabbításra
került.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72000000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 30000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:

Kezdés 2015/09/17 (év/hó/nap)
Befejezés 2019/02/28 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/08/17 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18433 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/28 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződés keretösszege 30.000.000,- Ft-ról 32.850.000,- Ft-ra, a szerződés megszűnésének ideje
2019. február 28-áról 2020. február 19-ére módosul.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásra az ajánlatkérőnek továbbra is szüksége van. A Kbt.
141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján keretszerződés keretösszege a közbeszerzés értékének
10 %-át el nem érő mértékben megemelhető és a szerződés időbeli hatálya újabb közbeszerzési
eljárás lebonyolítása nélkül módosítható, amire figyelemmel az ajánlatkérő a feladat ellátása
érdekében a közbeszerzési szerződés meghosszabbítását kezdeményezte.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/02/22 (év/hó/nap)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/03/12 (év/hó/nap)

