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TARTALOM
HIRDETMÉNYEK
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (Részvételi felhívás. - K. É. - 7728/2019)
ABAÚJ-ZEMPLÉNI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (3 db speciális
felépítménnyel rendelkező gépjármű - K. É. - 7865/2019)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Szabályozható hőmérsékletű hűtőrendszer
beszerzése - K. É. - 8254/2019)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (Mentori-, és munkaerőpiaci szolgáltatások - K. É. 8386/2019)
Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet (Élelmiszerbeszerzés Péterfy Kórház - K. É. - 8191/2019)
Semmelweis Egyetem („Nagy felbontású micro-CT készülék beszerzése" - K. É. - 7672/2019)
Semmelweis Egyetem (Elektrofiziológiai eszközök II. beszerzése - K. É. - 7924/2019)
Soproni Egyetem (Adásvételi szerződés - Eszközbeszerzés 3. - K. É. - 8368/2019)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Élelmiszer-alapanyag beszerzése Fejér megye - K. É. 7368/2019)
UD PRAKTIKA Szállítási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BGP-15 Spec. vegyület
humán klinikai vizsgálathoz - K. É. - 8399/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság (Tájékoztató az eljárás
eredményéről_APZ_Nedvesítés - K. É. - 8391/2019)
BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Fele (Biztosítási
szolgáltatás ellátása - visszavonás - K. É. - 8402/2019)
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (akadálymentesítés az 56/56A
villamosok vonalán II - K. É. - 8340/2019)
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (Eredményről szóló tájékoztatás (Útfenntartás) - K. É. 0971/2019)
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (Villamos energia beszerzés-tájékoztató eredményről
- K. É. - 8417/2019)
Debreceni Egyetem (DEK-766_Ultrahangos szövet disszekciós eszk_eredmt - K. É. - 8218/2019)
Debreceni Egyetem (DEK-601 Klíma karbantartás és szivárgásvizsgálat - K. É. - 8318/2019)
Fejér Megyei Kormányhivatal (Bútorbeszerzés - tájékoztató eljárás eredményéről - K. É. - 8258/2019)
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (Helikopter tábori leszállító fénykészlet beszerzés K. É. - 8097/2019)
Innovációs és Technológiai Minisztérium („A” típusú biztonsági okmányok előállítása - K. É. - 7811/2019)
Iparművészeti Múzeum (Eljárás visszavonása - K. É. - 8329/2019)

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Aszfaltanyagok szállítása ÉA és KD
régiókban - K. É. - 8124/2019)
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (Műsorkészítéssel összefüggő adathordozó
beszerzése - K. É. - 8015/2019)
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Földmérési szolgáltatások 5
részterület eredménye - K. É. - 7076/2019)
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(TEE_ÉMO12_Mezőtárkány_kivitelezés - K. É. - 8269/2019)
Országos Onkológiai Intézet (1 db Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag - K. É. - 2918/2019)
Országos Vízügyi Főigazgatóság (Vállalkozási szerződés keretében a Sió-csatorna, Nádor-csatorna és
Völgységi-patak védműveiben bekövetkezett károsodások helyreállítása - K. É. - 8354/2019)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zöld Kapu projekt tervezés - K. É. - 7659/2019)
Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ((PTS-218) ultrahang
készülékek beszerzése - K. É. - 7216/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Villamoshoz kontaktorok és alkatrészeik
beszerzése - K. É. - 7943/2019)
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zöld- és
védterület karbantartása ÉRV Zrt részére - K. É. - 8228/2019)
Helyesbítés/2015
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (VI_MOD_AF_Orvostechnikai eszközök_DPC_ÁEEK - K. É. 8345/2019)
Autóipari Próbapálya Zala Kft. (IX_MÓD_AF_APZ_Irányítóközpont - K. É. - 8360/2019)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (DDGÖ Északi ivóvíz és szennyvíz gerinchálózat - K. É. 8314/2019)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen, Dósa nádor tér rendezése - K. É. - 8516/2019)
Debreceni Egyetem (DEK-554 Váll. szerz. PILOT Kutatólabor. kivitelezé - K. É. - 8357/2019)
Debreceni Egyetem (DEK-703 Digitális vizuáltechnológiai eszközök besz - K. É. - 8432/2019)
DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság (Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása K. É. - 8339/2019)
KFKI Üzemeltető Kft (KFKI - földgáz energia - K. É. - 8321/2019)
KFKI Üzemeltető Kft (KFKI - villamos energia - K. É. - 8325/2019)
NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Földgáz beszerzése - K. É. 8355/2019)
STEEL-INVEST Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Acél táblalemez daraboló
gépsor beszerzése - újra - K. É. - 8484/2019)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged Cső u. Óvoda kivitelezési munkái - K. É. 8270/2019)
Szent Borbála Kórház (Emberi testbe ültethető implantátumok SZBK 2018 - K. É. - 8250/2019)

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű (Gépjármű karbantartási
keretszerződés-Korrigendum - K. É. - 8136/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Budapesti Gazdasági Egyetem (Vállalkozási szerződés módosítása a BGE PSZK 1087 Budapest,
Berzsenyi u. 6. alatti épületének napi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati), nagytakarítása,
ablaktisztítása és keretmosása feladatainak ellátására - K. É. - 7611/2019)
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Takarítási feladatok ellátása postai telephelyeken K. É. - 8310/2019)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TVV-221 típusú turbógenerátor
forgórészek modernizációja, javítása és felújítása - Tájékoztató a szerződés módosításáról 3. - K. É. 8262/2019)
Népfőiskola Alapítvány (Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése - K.
É. - 8371/2019)
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Tájékozató a szerződés 1. sz. módosításáról EFOP-2.2.2.-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 5 db támogatott lakhatást biztosító
lakás építése valamint 1 db szolgáltató központ kialakítása - Bercel területén - K. É. - 7732/2019)
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015
Budakeszi Város Önkormányzat (Budakeszi - Közétkeztetés - K. É. - 8001/2019)
Ajánlati/részvételi felhívás/2015
Bajai Szent Rókus Kórház (Felhívás - Baja MRI - K. É. - 8614/2019)
KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. (Citylight és óriásplakát hirdetési szolgáltatás - K.
É. - 8525/2019)
Eljárást megindító felhívás/2015
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Szóródó anyagok szállítása - K. É. - 8333/2019)
Debreceni Tankerületi Központ (Bútorbeszerzés_EFOP-4.1.2 - K. É. - 8591/2019)
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvényt (Vízkezelési iszap
elszállítása és kezelése - K. É. - 8592/2019)
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015
Abasár Község Önkormányzata (Abasár, Dulinka-patak mederrendezése - K. É. - 8701/2019)
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Tájékoztató ÚJVIDÉK Mezőgazdasági
vásár 2019 - K. É. - 8715/2019)
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Tájékoztató - PLMA kiállítás 2019 - K.
É. - 8716/2019)
Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 8327/2019)
Bucsu Község Önkormányzata (Utak karbantartásához gépek beszerzése - K. É. - 8714/2019)
Debreceni Egyetem (DEK-677M Kísérl. állattart. anyag besz_Táj.elj.er. - K. É. - 8612/2019)
Dunaszeg Község Önkormányzata (Erőgép és munkagépek beszerzése eredmény. - K. É. - 7983/2019)
Egyházasrádóc Község Önkormányzata (Egyházasrádóci ódova felújítása (megism) - K. É. - 8651/2019)
Felsőörs község Önkormányzata (Felsőörs, külterületi helyi közutak építése-TEE - K. É. - 8632/2019)

GELÉNES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Külterületi helyi közutak fejlesztése-Hirdetmény - K. É. 8670/2019)
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (műszaki ellenőri
szolgáltatás (GINOP-7.1.9.-17) - K. É. - 8409/2019)
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (mezőgazdasági
szolgáltatások megrendelése - K. É. - 8711/2019)
Kányavár Község Önkormányzata (Kányavár szennyvízelvezetése és tisztítása - K. É. - 8567/2019)
Kaposvári Szakképzési Centrum (Lamping erősáramú villamos hálózat felújítása (m) - K. É. - 8683/2019)
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (OSZK részleges azbesztmentesítése - K. É. 8669/2019)
Kővágóörs Község Önkormányzata (Kővágóörs, helyi piac és vásártér kialakítása -TEE - K. É. 8667/2019)
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Tájékoztatás az eljárás eredményéről - K. É. 8610/2019)
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Tájékoztató az eljárás eredményéről K. É. - 8626/2019)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Tájékoztató az eljárás eredményéről: IC+70 sorozatgyártás
projekt - Villamos készülékek beszerzése - K. É. - 8555/2019)
Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA L-BAND MATRIX cseréje - K. É. - 8658/2019)
Nemzeti Sportközpontok (Tanterem kivitelezése Telkiben - K. É. - 8637/2019)
Nyársapát Község Önkormányzata (Táj - Belterületi közutak fejlesztése Nyársapáton - K. É. - 8398/2019)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (TEE - Bocskai-Kálmán Szolgáltató Ház építés - K. É. 8657/2019)
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 7305/2019)
Pécsi Tudományegyetem (Eszközök beszerzése 2. (Reuma) - PTE FIKP - K. É. - 8242/2019)
Sáta Község Önkormányzata (Tájékoztatás az eljárás eredményéről - K. É. - 8440/2019)
Sellye Város Önkormányzat (Tájékoztató az eljárás eredményéről - K. É. - 8504/2019)
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kö („Őrzés-védelmi
és kapcsolódó feladatok ellátása” - K. É. - 8317/2019)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Táj.elj.eredm_Móra és Aranyi bölcsődék - K. É. 8746/2019)
Tamási Város Önkormányzata („Tamási város északi iparterületi infrastruktúra.. - K. É. - 8359/2019)
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (VEKOP-6.3.5-17-2017-00026. II. - K. É. - 8625/2019)
Várpalota Város Önkormányzata (Eredménytájékoztató - K. É. - 8676/2019)
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békéscsaba, Szarvasi úti kerékpárút kivitelezés - K. É.
- 8879/2019)
Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Korrigendum_Lakások felújítása 2019. II.
ütem - K. É. - 8709/2019)

Magyar Természetjáró Szövetség (Lombkorona tanösvény és Erdő Háza kivitelezése - K. É. - 8664/2019)
Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
Békés Város Önkormányzata (Úthálózatfelújítás - szerződésmódosítás - K. É. - 8395/2019)
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű (Szerződésmódosítás - K.
É. - 8119/2019)
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Hasznosi
Víztározó kotrási feladatok elvégzése - K. É. - 7928/2019)
Gemzsiné Szakács Anikó (VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című
pályázat keretében „Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakítása” című projekttel
kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása - K. É. - 8543/2019)
KÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Szerz. mód. - Bölcsőde kialakítása Kánya községben - K. É. 8212/2019)
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG-OVF-Velencei-tó partfal-PR-Tájékoztató Szerződés
módosításáról - K. É. - 8660/2019)
Nemzeti Népegészségügyi Központ (HPV prevalencia elemzésére lehetőséget adó reprezentatív
szűrővizsgálat megvalósítása és specifikus adatbázis létrehozása - tájékoztató a szerződés
módosításáról - K. É. - 8352/2019)
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű T (1. sz.
Szerződésmódosítás - SzSzB - Mérk - K. É. - 8487/2019)
Bírósági határozat
Kúria Kúria Kf.VI.37.786/2018/5.számú ítélete (K. É. - 6367/2019)

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (7728/2019)
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: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59021982
Postai cím: Házgyári Út 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Salga Balázs
Telefon: +36 88545100
E-mail: salgab@vkszrt.hu
Fax: +36 88545183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vkszrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000493352019/
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/EKR000493352019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Járművek beszerzése a VKSZ Zrt. számára
Hivatkozási szám: EKR000493352019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Járművek beszerzése tartós bérleti szerződés keretében
Jelen közbeszerzési eljárás célja: az alábbiakban részletezett minimum műszaki paraméterekkel rendelkező
gépjárművek beszerzése.
1. számú gépjárműtípus: 15 db új zárt dobozos tehergépjármű
2. számú gépjárműtípus: 3 db új közép kategóriás kombi kivitelű személygépjármű
3. számú gépjárműtípus: 1 db új felső-közép kategóriás kombi kivitelű személygépjármű
4. számú gépjárműtípus: 10 db új billenő platós, duplakabinos tehergépjármű
-36 hónap időtartamú – operatív bérleti és flottarendszerű üzemeltetési konstrukcióban történő biztosítása az
ajánlatkérő számára.
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: Járművek beszerzése a VKSZ Zrt. számára
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Kistó utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás célja: az alábbiakban részletezett minimum műszaki paraméterekkel rendelkező
gépjárművek beszerzése.
1. számú gépjárműtípus: 15 db új zárt dobozos tehergépjármű
2. számú gépjárműtípus: 3 db új közép kategóriás kombi kivitelű személygépjármű
3. számú gépjárműtípus: 1 db új felső-közép kategóriás kombi kivitelű személygépjármű
4. számú gépjárműtípus: 10 db új billenő platós, duplakabinos tehergépjármű
-36 hónap időtartamú – operatív bérleti és flottarendszerű üzemeltetési konstrukcióban történő biztosítása az
ajánlatkérő számára.
Magyarországon forgalomba és üzembe helyezve, érvényes hatósági jelzésekkel, kötelező KRESZ
tartozékokkal, valamint a szükséges okmányokkal, magyar nyelvű kezelési utasítással, az alábbi részletezett
minimum felszereltséggel, és assistance szolgáltatással. Bérbeadó köteles a gumiabroncsokat az adott
járműre vonatkozó gumikategóriának megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt, a gumiabroncs
garnitúrák számának korlátozása nélkül biztosítani. A biztosítási önrész mértéke: a felmerült kár összegének
10%-a, de legalább 50 ezer Ft / káresemény.
Bérbeadó köteles továbbá az alábbi kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatások nyújtására is a
jelen szerződés teljes időtartama alatt:
- biztosítások megkötése és ügyintézése,
- káresemények teljes körű ügyintézése,
- karbantartási és szervízszolgáltatások ellátása,
- csereautó biztosítása ésszerű határidőn belül a bejelentéstől számítva a műszaki hiba helyszínére szállítva,
- országúti segélyszolgálat (assistance-szolgáltatás)
- prémium kategóriájú téli, nyári gumi biztosítása és cseréje
- gumiabroncs csere 50 000 km futásteljesítmény elérésekor az állapottól függetlenül
- gépjárművekkel kapcsolatos adók költségének viselése és befizetése
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a műszaki leírásban esetlegesen szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusú dolgokra való hivatkozás a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad azzal, hogy az ajánlattevőnek az
egyenértékűséget ajánlatában igazolni kell.
A műszaki paramétereket a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza, amelyet kitöltve
(„Megajánlott műszaki paraméter” „Az ajánlatban szereplő berendezés az előírt műszaki követelményeknek
megfelel” „Nem felel meg” oszlopok) cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 Szervizfeltételek vállalása (130 kilométeren belül lévő, legalább kettő éve
működő márkaszervizbázis megléte, négy órán belüli kiszállás vállalása) (IGEN/NEM) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az
árubeszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által
meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló
szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak
szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek kitöltött
és aláírt külön EEKD-t kell benyújtania (Korm. rend. 3. § (2) bekezdés) Az ajánlattevő nyilatkozni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek
az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások
felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra
vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát
ki kivonatot vagy igazolást. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell

igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem
állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően
alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A
kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az
igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §)
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben
a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának
ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerint kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt
álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A
jogerős határozatot a gazdasági szereplő ajánlata mellékleteként köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján
felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az
ajánlatban csak nyilatkozni kell.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen
pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgykörébe
tartozó szállításainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés
szerinti igazolással.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát
és mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét , a szerződést kötő másik
fél, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat
és információkat a csatolt igazolás(ok)nak úgy kell tartalmazni, hogy abból/azokból egyértelműen
megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra, vonatkozó referencia igazolás
- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot
bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében
olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A referencia igazolásban a teljesítés
százalékban kifejezett arányára ki kell térni.
A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a
referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.

Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként /
alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más
szervezet saját teljesítése fogadható el.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként
a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt
vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9)
bekezdés]
A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy részvételre
jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban - ha az ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján eltérően nem rendelkezik
- ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a Kbt. 63.
§ (1) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
nem rendelkezik az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett összesen legalább
- 10 db új zárt dobozos tehergépjármű;
- 2 db új személygépjármű;
- 7 db új billenő platós, duplakabinos tehergépjármű
bérbe adására és/vagy értékesítésére vonatkozó referenciával.
A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető. A referencia akkor tekinthető
az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha
a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra esik. A
bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem
alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai
alkalmasságikövetelményeknek a 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 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.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x 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: 2019/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
-A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az EKR-en keresztül fordulhat kiegészítő tájékoztatásért
az ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben. Ajánlatkérő ésszerű időnek
tekinti legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napot.
-Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak
megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új
gazdasági szereplők bevonása esetén.

-Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból
azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki
ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
-Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a dokumentációban esetlegesen szereplő eszközök,
anyagok, eljárások márkajelzésének, típusának, gyártmányának stb. megnevezésére kizárólag a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt került sor, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azokkal
egyenértékű eszközt, anyagot, eljárást elfogad.
-Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet
mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján.
-Szállítási határidő: Vállalkozói szerződés megkötését követő legfeljebb 150 napon belül. Ajánlatkérő
előteljesítést elfogad.
-Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
-Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Mester Ákos 01081
-A tárgyalás szabályai: A tárgyalás célja, hogy az ajánlatkérő a számára legkedvezőbb ajánlatot
tevővel, illetve a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson az Ajánlattevőt
a cégjegyzésre jogosult személy, vagy általa adott, írásos, a jelen közbeszerzési eljárásban
ajánlattételre jogosító meghatalmazással rendelkező személy képviselheti. Az Ajánlatkérő egy
tárgyalási fordulót tart, melyen az Ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. A tárgyaláson első körben
- azok összehasonlíthatósága érdekében a szerződéses feltételek véglegesítése történik. A
tárgyaláson kialakított feltételek szerint kerül megkötésre a nyertes ajánlattevővel a közbeszerzés
tárgyát képező szerződés. Ezt követően az Ajánlattevőknek egy alkalommal lesz lehetőségük az
általuk benyújtott kereskedelmi ajánlat írásban történő módosítására. A változtatás nem kötelező,
ajánlattevők a változtatás során kizárólag az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek. A
módosított, egyben végső ajánlatokat Ajánlatkérő ismerteti az összes Ajánlattevővel. Elbírálásra a
tárgyalás lezártakor írásban megadott végleges ajánlatok kerülnek. A tárgyaláson az Ajánlattevőt
csak olyan személy képviselheti, aki a jelen beszerzés tárgyát képező kötelezettség vállalására
jogosult. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő köteles aláírni. Az első
tárgyalás időpontja: 2019. 07.31; 10:00 óra A tárgyalás helyszíne ajánlatkérő székhelye : 8200
Veszprém Házgyári út 1. Földszinti tárgyaló. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az
eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
Tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: a Kbt. 85.§ (2) bekezdés c) pontjára való tekintettel.
Az ajánlatok bírálata során adható pontszám alsó határa 0 pont felső határa 10 pont.
Karakter korlát miatt további információ az értékelésről a mellékelt dokumentációban található.
-1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, A 2. értékelési résszempont esetében
Ajánlatkérő számára a legelőnyösebb ajánlás az IGEN válasz. Igen válasz esetében ajánlattevő 10
pontot kap, Nem válasz esetében 0 pontot.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/06/18 14:00
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.§
előírásainak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (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

ABAÚJ-ZEMPLÉNI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7865/2019)
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: ABAÚJ-ZEMPLÉNI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27938964
Postai cím: Kossuth Út 85.
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Májer József
Telefon: +36 47362852
E-mail: zoldzemplen@gmail.com
Fax: +36 47362852
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tarsulas.zoldzemplen.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://tarsulas.zoldzemplen.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/EKR000520522019/
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/EKR000520522019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 3 db speciális felépítménnyel rendelkező gépjármű
Hivatkozási szám: EKR000520522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34144000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Speciális célú gépkocsik beszerzése, Adásvételi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 3 db speciális felépítménnyel rendelkező gépjármű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34144000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db új (nem használt, nem felújított), vagy az alábbiak szerinti feltételeknek megfelelő bemutató jármű
adásvétele (1 db. Szatelit hulladékgyűjtő jármű, 1 db. Billenőplatós jármű, 1 db. Seprő felépítményes jármű)
Bemutató jármű: nem felújított, nem felhasználó és/vagy üzemeltető (jármű kereskedelem tevékenységi
körű gazdálkodó szervezet) nevére előzetesen forgalomba helyezett gépjármű, amelynél a futásteljesítmény
maximum 1000 km, szállítási feladatot nem végeztek a járművekkel, továbbá seprő felépítményes jármű
esetén kizárólag felépítmény működési próbát végezhettek maximum 5 üzemóra időtartamban.
Az egyes gépjárművekre vonatkozó műszaki előírásokat 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 Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. fajlagos üzemanyag fogyasztás WHSC szerint (g/kWh) 4
2 2.2. fajlagos üzemanyag fogyasztás WHTC szerint (g/kWh) 4
3 2.3. CO2 kibocsátás WHSC szerint (g/kWh) 4
4 2.4. CO2 kibocsátás WHTC szerint (g/kWh) 4
5 2.5. NOx kibocsátás WHSC szerint (mg/kWh) 4
6 2.6. NOx kibocsátás WHTC szerint (mg/kWh) 4
7 2.7. THC kibocsátás WHSC szerint (mg/kWh) 4
8 2.8. THC kibocsátás WHTC szerint (mg/kWh) 4
9 2.9. PM (részecske tömeg) kibocsátás WHSC szerint (mg/kWh) 4
10 2.10. PM (részecske tömeg) kibocsátás WHTC szerint (mg/kWh) 4
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok bírálata során adott pontszám alsó és felső határa: 0-10; Értékelés módszere: ford. arányosítás
valamennyi bír. szempont esetén. A minőségi kritériumok értékét a 3db megajánlásra kerülő jármű adott
jellemzőjének összeadásával kell képezni.
Részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgya 3db azonos műszaki alapokon nyugvó gépjármű
beszerzése, mely flotta egy egységet képez.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 74. §(1)
bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következik be.
A megkövetelt igazolási mód:
Egységes európai közbeszerzési dokumentum.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet
15. §-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 67. §
(3) bekezdése alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési
dokumentumot. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill.
ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót
igénybe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8. §, 10.§ és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országában ezzel azonos
jogállású szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §
alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó!).
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes
és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján
ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az
EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével
kell előzetesen igazolja a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való
megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. §
rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot,
második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása
alapján):
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja a
jelen felhívás feladását megelőző 3 évről (36 hónapról) a közbeszerzés tárgyából (tehergépjármű
adásvétel) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben
az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben
foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás
feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább nettó 50.000.000.-ft értékű,
tehergépjármű adásvételből tevékenységből származó árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevők a műszaki, illetve
szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az
alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így
elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki,
illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak
ismertetése. Ajánlattevőnek az M1). pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek
való megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés tárgya, mennyisége, a teljesítés
kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél megnevezése,
valamint a részéről információt adó személy neve, email címe és telefonszáma, • nyilatkozat arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt- valamint - adott esetben csatolandó a 321/215. (X. 3.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti, a szerződést kötő másik fél
által adott igazolás egyszerű másolati példányban.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására
vonatkozóan a 321/215. (X. 3.) 22. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 22. § (1) bekezdés
a) pontjára: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti
szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet amely a 2004/18/
EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia
munkát ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni. A referenciamunka akkor
tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a
teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de az legfeljebb 6 éven belül megkezdett. Amennyiben a
referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. A fent ismertetett alkalmassági feltételek
esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felkérése esetén szükséges. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében
az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az
ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását
nem kéri.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9),
(10) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban,
minimum 2 db N2 vagy N3 kategóriájú tehergépjármű szállítására (adásvételére) vonatkozó
referenciával, mely több szerződésből is igazolható.

A fenti alkalmassági követelménynek (M1) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF. A fedezet forrása: saját. AK előleget
nem biztosít. AK előteljesítést elfogad. AK részteljesítést elfogad. Részszámlázás biztosított: teljesített
gépjárművenként 1 db. számla útján.
Kifizetés a Kbt.135.§ (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér. A részleteket a
közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza. Jótállás: A megajánlott
gépjárművekre vonatkozóan a nyertes ajánlattevőnek minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok
az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68.
§ rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló424/2017.
(XII.19.) Korm. rendelet 15-17. §-nak megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az
EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban
megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák
kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKRben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a
Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
3. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű
dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
Ajánlatkérő a felelős fordítást is elfogadja.
4. Az ajánlatban szereplő valamennyi ellenértékre vonatkozó adatot forintban kell megadni.
5. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,
mind közös ajánlattevők tekintetében.
6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71.§
(6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot az eljárás során nem
alkalmazza.
8. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
9. A meghatározott időpontok (óra, perc) a közép-európai idő szerint értendők.
10. A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva
történik, melynek költségét az ajánlatnak tartalmaznia kell.
11. Csatolni kell az ajánlatban a megajánlott eszközöknek az ajánlati dokumentációban leírt szakmai
specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását (mellékelt táblázat, melyben
feltüntetésre kerülnek a szállítandó gépjárművek főbb műszaki paraméterei).
12. Ajánlattevőnek az ajánlatában részletezni kell az ajánlati árat a Dokumentáció mellékletét képező
ártáblázatban megadott minimális tartalommal.
13. A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló, a teljesítéskor hatályos valamennyi vonatkozó jogszabálynak.
14. Az NOx, THC és PM értékeknél a DF tényezővel korrigált értékeket kell figyelembe venni.
Ezen értékek alátámasztására független, akkreditált laboratórium által készített motor mérési
jegyzőkönyv másolatát kell becsatolni. Elegendő csak a mérési eredményeket és az azonosító
adatokat tartalmazó, elkülönülő jegyzőkönyv rész becsatolása. A mérés műszaki részleteit és a
motor pontos kialakítását, paramétereit tartalmazó rész becsatolása nem szükséges.
15. A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.

16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás)
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) és (4) bek-re (ajánlati
nyilatkozat). Azon nyilatkozatokat, melyek az EKR rendszerben előállításra kerültek, az eljárás
felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani.
18. Az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott nyilatkozatok alkalmazása kötelező!
19. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ alapján kell eljárni. Amennyiben több gazd. szereplő
közösen tesz ajánlatot az eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. Közös
ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazzák.
20. Ha Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, azt az ajánlatában elkülönítve kell csatolni és a
Kbt. 44.§-ára tekintettel csatolni kell indoklását, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet.
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. §
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
21. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a megjelölt alvállalkozó, továbbá az alkalmasság
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazd. szereplő cégjegyzésre jogosult, az ajánlatban szereplő
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ (1)
bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat vagy annak egy része cégjegyzésre jogosultak
által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
22. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen
részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
23. Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési
eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz
csatolni. A KD-ban megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR-ben, az eljárás felületén a
megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a KD között elektronikus
űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő
az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
24. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekben foglalt körülményeknél szigorúbban állapította meg.
25. AK az eljárásban való részvételt 1.000.000.-Ft ajánlati biztosítékhoz köti a Kbt. 54.§
szerint. Befiz. ill. átutalás esetén: Korona Takarék Takarékszövetkezet, 54600243-10000726
számlaszám; Minden esetben csatolni kell az ajánlathoz a befizetést/egyéb módon történő

rendelkezésre bocsátást igazoló iratot. Az átutalás igazolását v a postai készpénz átutalási
megbízás feladóvevényének másolatát az átutalásról v pü-i intézmény v biztosító által vállalt
garancia v készfizető kezesség biztosításának v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény dokumentumának hiteles másolati példányát kell
csatolni. Irányadó: Kbt. 35.§ (5), 54.§ (1)-(7) bek.
26. FAKSZ: Suhajda-Molnár Anikó (00266.)
27. AK új (nem használt, nem felújított) vagy a II.2.4) pontban meghatározott bemutató
gépjárműveket kíván jelen eljárás keretében beszerezni, az ajánlati árnak magában kell foglalnia a
gépjárművek helyszínre szállítását és üzembe helyezését. Az átadás üzempróbát követően, üzembe
helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen
(okmányirodai ügyintézés). Az ajánlati ár tartalmazza a járóképes alvázra való felszerelés, a műszaki
vizsgáztatás, a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentáció, a kezelési és karbantartási
utasítás és a kez. személyzet betanítási költségeit, de nem tartalmazza a gépjármű felel.bizt.díját,
v.mint a forgalomba helyezés esetén forgalomba helyezés illeték jellegű költségeit, úgy mint
rendszámok, forgalmi eng., törzskönyv, vagyonszerzési illeték.
28. A megajánlott hordozó járművek magyarországi képviseleteinek nyilatkozatban vállalnia kell,
hogy a hordozó járművek tekintetében a jótállási időn belül, bármelyik magyaro-i, gyártómű által
feljogosított szakszervizben a szakszervizbe történő beszállítástól számítva 24 órán belül a javítást
megkezdik. Ezen időintervallum munkanapok figyelembevételével értendő.
29. Az ajánlat tartalmazza a megajánlani kívánt gépjármű és felépítmény gyártmányát, típusát
valamint paramétereit úgy, hogy az AK által előírt feltételeknek történő megfelelés abból
megállapítható legyen.
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (8254/2019)
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: 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. Törőcsik Tamás
Telefon: +36 14633310
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000011592019/
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/EKR000011592019/reszletek
(URL)
a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szabályozható hőmérsékletű hűtőrendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000222822018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szabályozható hőmérsékletű hűtőrendszer beszerzése a VEKOP 2.3.3-15-2017-00015 pályázat keretén
belül, valamint szupravezető mágnes beszerzése FK123894 pályázat keretén belül
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem,Természettudományi Kar, Fizikai Intézet
1111 Budapest, Budafoki út 6-8. F épület, I. lépcsőház alagsor 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzendő mennyiség:
1 darab Szabályozható hőmérsékletű hűtőrendszer Általános leírás: A beszerzés tárgyát képező hélium
kanna és a változtatható hőmérsékletű mérőfej elsősorban nano-és kvantum-áramköri minták, mágneses
rendszerek hűtésére lesz használva. A megajánlott eszköznek alkalmasnak kell lenni a fenti célokra.
Műszaki minimumkövetelmények: A) Legalább 110 liter cseppfolyós hélium térfogat. Legalább 7 inch
belső átmérő a kriosztát nyakánál. Folyékony Nitrogén köpeny legalább 70 liter űrtartammal. Mágnes
csatlakoztatására szolgaló kanna fedőlap elektromos átvezetésekkel és vész-nyomás szelepekkel.
Változtatható hőmérsékletű betét mely legalább 1.5 Kelvin hőmérsékletet el tud érni. Legalább 20 DC,
és két nagyfrekvenciás (fél-merev koaxkábel) csatlakozó. Maximum 2 inch külső átmérőjű VTI (2 inch-es
belső átmérőjű mágnesbe helyezhető). Mintatér minimális átmérője 1.2 inch. forgatható mintatartó, hogy
két tengelyű mágnes esetén tetszőleges mágneses tér irány beállítható legyen. Installáció akkor tekinthető
elvégzettnek, ha a gyári specifikációk bemutatásra kerülnek (He fogyasztás, hőmérséklet-tartomány). A
kezelőszemélyzet betanítása, helyszíni géphasználati oktatás keretében a cég szakértőjétől az installáció
után a vevő telephelyén. Résztvevők létszáma nincs korlátozva, időtartam összesen minimum 2 x 6 óra=
összesen min. 12 óra.
B) Z-tengelyű mágnes 9T (szolenoid) maximum mágneses térrel. X-tengelyű mágnes 3T maximum
mágneses térrel. Perzisztens állapothoz kapcsoló mindkét mágnesen. Védelem szupravezető-kvencs
esetén. Minimum 2 inch belső mágnes átmérő. 0.1% -os mágneses tér homogenitás a z-solenoidre legalább
10 mm átmérőjű gömb alakú tértartományban. Nagy áram (>5A) továbbítására alkalmas kábel amivel
mágnes tápegységhez csatlakozni lehet
Ajánlatkérő a beszerzendő eszköz mellé a jótállás időtartamáig szóló szupport szolgáltatásra vár el.
Ajánlatkérő a szupport szolgáltatás alatt a megrendelni kívánt műszer működtetéséhez szükséges
alkatrészellátás lehetőségének, és az üzemeltetéshez és üzemzavar elhárításához szakértői támogatás
biztosítását érti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. A hidegen tartáshoz szükséges hélium fogyasztás mintatartó és mágnes
nélkül [liter/nap, min. 1 liter/nap, max. 8 liter/nap] 10
2 4. Időtartam, amit a rendszer, mintatartó és mágnes nélkül hélium töltés nélkül kibír 4.2K-en
[órában, min. 168 óra, max. 2000 óra] 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
x Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP 2.3.3-15-2017-00015 és FK123894 pályázat. A
szabályozható hőmérsékletű hűtőrendszer (kriosztát) VEKOP 2.3.3-15-2017-00015 azonosító számú
pályázatból kerül beszerzésre.A szupravezető mágnes az FK123894 azonosító számú pályázatból.
A támogatási intenzitás mértékei: VEKOP 2.3.3-15-2017-00015 azonosító számú pályázatnál:100%
FK123894 azonosító számú pályázatnál:100%
II.2.14) További információ:
A szabályozható hőmérsékletű hűtőrendszer (kriosztát) VEKOP 2.3.3-15-2017-00015 azonosító számú
pályázatból kerül beszerzésre.A szupravezető mágnes az FK123894 azonosító számú pályázatból.
A támogatási intenzitás mértékei: VEKOP 2.3.3-15-2017-00015 azonosító számú pályázatnál:100%
FK123894 azonosító számú pályázatnál:100%
Az értékelési részszempontok a felhívás VI.3.-as pontjában szerepelnek.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Összeférhetetlen és nem
vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és
(4) bekezdése szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
A megkövetelt igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek
ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia - amennyiben EKR nyilatkozatminta van rá, úgy az EKR rendszerben - hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében - az EKR rendszerben rendelkezésre
álló űrlap kitöltése útján tett - nyilatkozatot kér, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e amely
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes
megnevezni.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló
felhívására a Korm. rendelet 8. §, 10.§ 12-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell
igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból ellenőrzi
a gazdasági szereplőt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is
kötelesek csatolni. Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 3. §-ban foglaltaknak megfelelően kell az EKR
rendszeren keresztül az egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltenie. Ajánlattevőnek
az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a

szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő
a Korm rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,
amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a
dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot
igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy
adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot
tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel
kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult –
azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok
igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában valamint a
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M.1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel) a Kbt. 69. § (4)-(7 ) bekezdéseinek alkalmazása esetén az eljárást
megindító felhívás feladás napjától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat
éven belül megkezdett szállításai legjelentősebb referenciáinak ismertetése, valamennyi referencia
esetében megadva: • a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont,év/hó/nap), • a szállítás tárgyát,
szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és
elérhetősége), • az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF), kapcsolattartó neve, elérhetősége •
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; • az elvégzett szállítás rövid
bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen
megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhívja az alkalmasság igazolása körében a figyelmet a Kbt.
65. §-ban foglaltak, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra
is. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben
végzi: Első körben a Kbt. 67.§ (1) (EEKD) benyújtásával, majd a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat
körében. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy
csak egyszerű nyilatkozatot kér Ajánlattevőtől az EEKD-ban. Ajánlatkérő nem írja elő az EEKD
formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk rögzítését, ezért a megkövetelt
alkalmassági követelményeket nem kell feltüntetni a formanyomtatványban! Az M1) referencia
bemutatáshoz a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. A referenciaigazolásnak, illetve
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, M.1.) ha az eljárást megindító
felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összesen legalább
nettó 19.000.000,- HUF összértékű, a közbeszerzés tárgya szerinti (Szabályozható hőmérsékletű
hűtőrendszer (kriosztát-VTI) szállítására vonatkozó referenciával.
Több bemutatott referencia összegezhető, maxium három darab szállításból. A Kbt. 65. § (6)
bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7) bekezdése,
valamint a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1.§ (1), illetve 21/A. §, valamint 22. § (1)-(2) bekezdése
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
késedelmi kötbér,
meghiúsulási kötbér,
Jótállás időtartama 1 év.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Finanszírozás tervezett forrása: VEKOP 2.3.3-15-2017-00015 és FK123894 pályázatok támogatásából.
A támogatások intenzitása:
VEKOP 2.3.3-15-2017-00015 pályázatnál: 100%
FK123894 pályázatnál: 100%
A szerződés és a kifizetések pénzneme:USD. A kifizetés a Kbt. 135. § (1) és(5)(6) bek-ben foglaltak, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bek.-ei, valamint az Áht. rendelkezései szerint történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a kifizetésre vonatkozó részletes előírásokat a
közbeszerzési dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza
Eladónak a szállítandó eszközökre egy éves teljeskörű jótállást kell vállalnia.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/13 (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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat az EKR rendszeren
keresztül kell benyújtatni.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt alkalmazza. Az
ajánlatok értékeli részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
2.) A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték technikai szám,a hirdetmény feladása miatt
szükséges.
3.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
4.) A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok között, a 60-as súlyszámmal szereplő "Ár" kritérium összhangban a dokumentáció 1.8.1-es pontjában meghatározottakkal - karakterkorlát mentesen,
teljesen kiírva az alábbi: "1. Nettó ajánlati ár (USD) - Szabályozható hőmérsékletű hűtőrendszer
(kriosztát)".
Az értékelési szempontok tételesen felsorolva:
Értékelési részszempont Súlyszámok
1. Nettó ajánlati ár (USD) - Szabályozható hőmérsékletű hűtőrendszer (kriosztát) 60
2. Nettó ajánlati ár (USD) - Szupravezető mágnes 20
3. A hidegen tartáshoz szükséges hélium fogyasztás mintatartó és mágnes nélkül [liter/nap, min. 1
liter/nap, max. 8 liter/nap] 10
4. Időtartam, amit a rendszer, mintatartó és mágnes nélkül hélium töltés nélkül kibír 4.2K-en [órában,
min. 168 óra, max. 2000 óra] 10
5.) Alkalmazott értékelési szempontok:
1. részszempont esetében: fordított arányosítás
2. részszempont esetében: fordított arányosítás
3. részszempont esetében: arányosítás
4. részszempont esetében: arányosítás
Az értékelésre vonatkozó részletes útmutatót a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
6.) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A szupravezető mágnes csak a kriosztáttal együtt
működtethető, az optimális működés és kompatibilitás csak akkor garantálható, ha a mágnes és a
kriosztát eszközök azonos gyártó termékei.
7.) Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mohácsi Ildikó, FAKSZ:00282
8.) Az M1. alkalmassági előírás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került
meghatározásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (8386/2019)
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: 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 306509070
E-mail: kugler.krisztian.janos@jasz.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000067522019/
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/EKR000067522019/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: Kormányhivatal - államigazgatás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mentori-, és munkaerőpiaci szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000067522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosítószámú Ifjúsági Garancia elnevezésű kiemelt projekt keretében
megvalósítandó mentori szolgáltatás és munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása Jász-NagykunSzolnok megyében az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan:
1. rész: Mentori szolgáltatás nyújtása
2. rész: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred,
Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: mentori szolgáltatás meghatározása:
Mentori szolgáltatás biztosítását a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell nyújtani. A
Kormányhivatal a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia program keretében mentori szolgáltatás
igénybevételét biztosítja a 25 év alatti (15-24 év közötti) nem tanuló, nem dolgozó személyek számára, ha
a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a
szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz,
az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van
szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja. A mentorálás folyamatos és adott személyre, a program
célcsoportjaira vonatkozó személyre szabott tanácsadás, munkaerőpiaci információnyújtás, az életvezetés
támogatása az érintettek munkaerőpiaci helyzetének javítása, az elhelyezkedés, munkahelyi beilleszkedés,
beválás érdekében. A mentorálás a humán pártfogói illetve személyes segítő szolgáltatást foglalja magában.
A mentori szolgáltatás az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások
igénybe vételéhez, az állami, vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, a munkahelyen történő
beilleszkedéshez nyújt személyre szabott segítséget.
A szolgáltatást nyújtó személyt a szolgáltatás nyújtása során szerzett információkkal kapcsolatban szakmai
titoktartás felelőssége terheli
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 program keretében 5
330 fő bevonását tervezi, melyből 3.000 főt mentori szolgáltatásban kíván részesíti. A mentori szolgáltatás
nyújtása, a megbízási szerződés megkötésétől számított 18 hónapos időtartamra szól.
A programba vonás feltétele, hogy a támogatási idő és/vagy az azt követő támogatás nélküli foglalkoztatás
nem nyúlhat túl a 2021. október 31.-i záró időponton. A programba vonás üteme folyamatos. A
Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt sem Ajánlattevőt, sem a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az
ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is
eltérhet.
A mentori szolgáltatást 8 fő mentor közreműködésével kell nyújtani, a mentoroknak a szerződés időtartama
alatt legfeljebb a havi törvényes munkaidőnek megfelelő időtartamban kell nyújtaniuk. A mentorok
feladataikat a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak illetékességi területén, a foglalkoztatási osztályok
működési rendjéhez igazodva kell végezniük. A szolgáltatás nyújtásának helyszínét (járási székhely
település közigazgatási határán belül) a Megbízottnak kell biztosítani.
A szerződéskötés feltétele a megjelölt településeken a mentori szolgáltatás helyszínének rendelkezésre
állását, a helység jogszerű használatát igazoló dokumentum bemutatása. A helyiség jogszerű használatát
igazoló dokumentumnak minősül a bérleti szerződés, saját tulajdon esetében a tulajdoni lap.
A tanácsadó/csoport szoba a helyközi tömegközlekedés (autóbusz/vonat) megállójától közúton mért
legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos elvárások:
A mentoroknak rendelkezniük kell a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú melléklet e) pontokban felsorolt
végzettséggel.

A szolgáltatás nyújtása után elszámolható költségek:
A teljesítés ideje alatt legfeljebb 24.192 óra mentori szolgáltatás számolható el.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania
Részletes feladat leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I. A felhívás III.1.3. M.2.1.1. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező 1. mentor 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
2 II.A felhívás III.1.3. M.2.1.2. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 2. mentor 6
hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
3 III.A felhívás III.1.3. M.2.1.3. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 3. mentor 6
hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
4 IV.A felhívás III.1.3. M.2.1.4. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 4. mentor 6
hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartamát
egyszer, legfeljebb a Felhívás 2.4. pontjában meghatározott záró időpontig (2021. október 31.)
meghosszabbíthatja, amennyiben a vonatkozó Támogatási Szerződésben vállalt feltételek
teljesítéséhez szükséges, a Megbízási Szerződésben rögzített változatlan feltételek mellett.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha az
ajánlati ár a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (1) bek szerinti max. értéket meghaladja.
II.2.1)
Elnevezés: Munkaerőpiaci humán szolgáltatás biztosítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:

79634000-7

NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalainak illetékességi területén 8 helyszínen: Szolnok, Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred,
Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Kunhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Munkaerőpiaci szolgáltatás biztosítása a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletnek megfelelően kell teljesíteni.
Ennek keretében álláskeresési- és pályaorintációs tanácsadás biztosítása a 25 év alatti (15-24 év közötti)
nem tanuló, nem dolgozó személyek számára egyéni és csoportos foglalkozás által nyújtott szolgáltatás.
Szerződés szerinti mennyiség:
- Egyéni tanácsadás 296 fő számára, személyenként legalább 1 alkalom egyéni tanácsadás. Havonta
tanácsadónként minimálisan egyéni tanácsadás szolgáltatásban részesített létszám 22 fő, melybe bele kell
érteni a már meglévő és az új programba vont ügyfeleket is. Ha ugyanazon ügyfél ugyanabban a hónapban
több alkalommal részesül egyéni tanácsadás szolgáltatásban, az egy főnek tekinthető (legfeljebb 296 óra
szolgáltatás számolható el.)
- Csoportos tanácsadások megvalósítása legalább 17 csoport – csoportonként 12 fő részvételével
(legfeljebb 306 óra szolgáltatás számolható el.)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a létszámadatok alakulását garantálni nem tudja, emiatt
sem Ajánlattevőt, sem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
nem terheli felelősség. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának
üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérhet.
A szolgáltatások helyszíne, a munkavégzés helye
A szolgáltatásokat a Megbízott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak
foglalkoztatási osztályainak illetékességi területén végzi, melyet minimum 4 fő tanácsadóval szükséges
biztosítani (125 fő/1 fő tanácsadó) A Megbízott a szolgáltatást a foglalkoztatási osztályok működési
rendjéhez igazodva nyújthatja.
A szolgáltatás nyújtásának helyszínét (járási székhely település közigazgatási határán belül) a Megbízottnak
kell biztosítani
Tanácsadói szobának minősül az a szoba, amelynek felszereltsége a következő:
- számítógép
- telefon vagy telefonálási lehetőséggel
- fénymásolási lehetőséggel rendelkezik
Csoportszobának minősül az a szoba, amelynek felszereltsége a következő:
- minimum 16 fő befogadására alkalmas (min 24 m2)
- telefonnal vagy telefonálási lehetőséggel
- fénymásolási lehetőséggel rendelkezik
A szerződéskötés feltétele a megjelölt településeken a tanácsadó, illetve csoportszoba rendelkezésre
állását, a helység jogszerű használatát igazoló dokumentummal kell igazolni. A helyiség jogszerű
használatát igazoló dokumentumnak minősül a bérleti szerződés, saját tulajdon esetében a tulajdoni lap.
A tanácsadó/csoport szoba a helyközi tömegközlekedés (autóbusz/vonat) megállójától közúton mért
legfeljebb 1,5 km-nyi távolságra lévő helyen szükséges biztosítani.
A szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos elvárások
A munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása esetén az alkalmazni kívánt szakemberek kapcsolódó képesítését a
30/2000. (XI.15.) GM rendelet 1. számú melléklet b) és d) pontja határozza meg. A Megbízott a szolgáltatást
nyújtó kiválasztásánál a rendeletnek megfelelő végzettséggel rendelkező szakembert biztosít a szerződés
időtartama alatt.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett megajánlásának alátámasztására nyilatkozatot kell benyújtania
Részletes feladat leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I. A felhívás III.1.3. M.2.2.1. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező 1. tanácsadó 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 10
2 II. A felhívás III.1.3. M.2.2.2. pontjában előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkező 2.
tanácsadó 6 hónapon felüli gyakorlata (min. 0 hónap-maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Érvénytelen az ajánlat, ha az
ajánlati ár a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25.§ (1) bek szerinti max. értéket meghaladja.
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: III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező
alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba
történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Valamennyi rész esetén :
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá
tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet továbbiakban: Kr.) II-III. Fejezet 1-16. §ának megfelelően, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR)-ben
rendelkezésre álló elektronikus űrlap kitöltésével, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdéseinek hatálya alá, azzal a kitétellel, hogy a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját
illetően a nyilatkozatot a hatályos a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint kell megtenni. Ajánlatkérő az EEKD
nyilatkozatott a Közbeszerzési Dokumentumok részeként az EKR-ben elektronikus űrlap formájában
rendelkezésre bocsájtja.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.
§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint a magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) Kr. III. fejezet
8. § a) - ia), ic)-o) alpontok és a 9. § meghatározottak szerint, a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevőnek a Kr. III. fejezet 10. § a)-ga), gc)-l) alpontjai, és a 11. §-ban foglaltak szerint. A Kbt.
62. § (1) bekezdés b) pontját az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az
adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást kell szükséges csatolnia.
A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját illetően az ajánlattevőnek a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)

alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatát megtennie. az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap
kitöltésével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a Kr. 8. § i) pontja
ic) alpontja illetve 10. § g) pontja gc) alpontja rendelkezései szerint kell igazolnia. az EKR-ben
rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott
esetben) a Kr. 15.§-a szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá, figyelemmel a Kr. 4.§-ára is.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával
és az alkalmasság igazolásában résztvevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről
(részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)] A kizáró okok fenn nem
állására vonatkozó nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a K.r. 1. §
(7) bekezdésében, valamint a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételt
Az EKR rendszer karakter korlátozása miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont
folytatása:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakemberek szakmai önéletrajzának olyan pontossággal
kell tartalmaznia az alkalmassági minimumkövetelmény szempontjából releváns szakmai
tapasztalatot és annak időtartamát (minimum év/hónap bontásban), hogy abból egyértelműen
megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelmények teljesülése.
Az M/1.), M/2.) és M/3.) pont szerinti alkalmassági követelményt Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. §-a], az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)
- (7) szerinti felhívására köteles benyújtani.
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 alkalmasság minimumkövetelménye(i):
..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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmssági
feltételt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (továbbiakban:AT)
ajánlatában –valamennyi követelmény tekintetében- a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban:K.r.) II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia
hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a K.r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az
alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja ajánlattevő EEKD-ben
feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (ajánlattevőnek csak az
EEKD IV. Részének α) pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem). AK Kbt. 69. § (4) - (6)
bekezdése szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 21. § (3)
bekezdésének a) pontja alapján
ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három
év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a közbeszerzés
tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.
§ (1) szerint.
Az igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely), a referenciát nyújtó személy neve,
elérhetősége (tel., e-mail),
c) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hó-nap),
d) a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, adott esetben az ellenszolgáltatás összege (az
alkalmassági minimum követelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
f) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját
teljesítéseként elvégzett szállítást (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően
részletezett tartalommal) is kéri ajánlatkérő megadni
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részszállítást.
A referenciá(ka)t olyan részletezettséggel kell bemutatni, hogy abból az ajánlattevő alkalmassága
egyértelműen vizsgálható, illetve megállapítható legyen!
M.2. Valamennyi rész esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § és 21. § (3) bekezdés b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük/képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
M.3. Valamennyi rész esetén az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a K.r. 26. § (1) bekezdés b) pontja szerint a gazdasági szereplő a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A §-ának (2) pontjában
meghatározottaknak megfelelő igazolását arról, hogy szerepel a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó
szervezetek nyilvántartásában, vagy érintett nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolást arra
vonatkozóan, hogy nyilvántartásba vételi kérelmét benyújtotta. Az alkalmassági előírás igazolása
során a Kbt. 65. § (6)-(8), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmassági követelmények igazolásához benyújtandó iratok:Ajánlattevő nyilatkozata a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, a szakemberek saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajzai, melyekből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható, szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint végzettséget
igazoló dokumentum.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő :
M.1.1 Az 1. rész tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónapban, az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően
teljesített, összesen legalább 6 hónap időtartamig végzett, közbeszerzés tárgya szerinti (mentori
szolgáltatásra vonatkozó) referenciával.
M.1.2 A 2. rész tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 36 hónapban, az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően
teljesített, összesen legalább 6 hónap időtartamig végzett, közbeszerzés tárgya szerinti (egyéni
munka-, pályaválasztási, pályamódosítási, és/vagy álláskeresési tanácsadás és/vagy csoportos
munkatanácsadás és/vagy álláskeresési tréning szolgáltatásra vonatkozó) referenciával.
A 6 hónapos teljesítési időtartamot Ajánlattevő jogosult több referenciából összeadódóan igazolni.
M.2 amennyiben nem rendelkezik
M.2.1. Az 1. rész tekintetében 4 fő (M.2.1.1.- 1. mentor; M.2.1.2.- 2 mentor; M.2.1.3.- 3. mentor;
M.2.1.4.- 4. mentor;) - a 30/2000 (IX.15.) GM rendelet 1. számú melléklet 1.; 2. pontjaiban felsorolt
végzettséggel, és legalább 12 hónap munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtásában vagy pedagógiai/
mentális/szociális területen szerzett gyakorlattal rendelkező – mentorral. Ajánlatkérő az M.2.1pont
teljesítésére kizárólag négy fő (alkalmassági pontonként 1-1 fő) megjelölését teszi lehetővé
M.2.2. A 2. rész tekintetében 2fő (M.2.2.1.- 1.tanácsadó; M.2.2.2- 2.tanácsadó) - a 30/2000 (IX.15.)
GM rendelet 1. számú melléklet b) és d) pontjában felsorolt végzettséggel, és legalább 6 hónap
munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtásban vagy pedagógiai és/vagy mentális és/vagy szociális területen

szerzett tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő az M.2.2 pont teljesítésére
kizárólag két fő (alkalmassági pontonként 1-1 fő) megjelölését teszi lehetővé
Az M.2. pontok tekintetében ugyanazon szakember csak egy részfeladatra jelölhető.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból
alkalmatlan, ha nem rendelkezik a küldő, vagy származási országban szerzett, az M.3. pontban
meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakember(ek)rel.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység
végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
M.3 valamennyi rész esetében: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) amennyiben nem szerepel a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A §-ának (2)
pontjában meghatározottaknak megfelelően a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek
nyilvántartásában vagy érintett nyilvántartásba vételi kérelmét – hitelt érdemlően igazolt módon
– nem kezdeményezte. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(11)
bekezdései, valamint a K-r. vonatkozó rendelkezései
Az M.1.), M.2.) M.3.) 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.
Az EKR rendszer karakterhiánya miatt folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 30/2000
(IX.15.) GM rendelet 1. számú melléklet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1-2. részben: A támogatás intenzitása:100 %. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Az ajánlattétel, az
elszámolás és a kifizetés pénzneme forint. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (6) és a Ptk. 6:130
§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Mindkét rész esetén:
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó havi ellenértékének 1 %- a/naptári nap
Amennyiben Ajánlattevő késedelme a teljesítési határidő vonatkozásában a szerződés tekintetében a 20
naptári napot meghaladja, úgy az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A kötbérigény az alábbi időkorlát túllépése esetén érvényesíthető:bármely jelen eljárás tárgyát képező
szolgáltatás esetén 8 óra késést követően.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó szolgáltatási díj 20 %-a
Meghiúsulási kötbér:18 hónapra vetített nettó szolgáltatási díj 30 %-aIII.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/11 (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: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait a
Kbt. 68.§-a tartalmazza
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Jelen eljárás a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra,a
424/2017.(XII.19.) Korm. rend, figyelembe vételével.
2. Az Ajánlati felhívásban: Ajánlati felhívás (AF), Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Közös
ajánlattevő (KAT); Alvállalkozó (AV); Nyertes Ajánlattevő: (NYA)
3. A Kbt. 41/B. (2) bekezdése alapján ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat
pdf. illetve adott esetben excel formátumú fájlban készítsék el. Az EKR felületre feltölthető
dokumentumonkénti maximális méret 25MB/dokumentum lehet

4. AT-nek (KAT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6)bek. a) és b) pontjaira
vonatkozóan (nemlegesen is).
5. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71. §-a alapján [különösen 71.§ (3) és (8)] teljes körben
biztosítja.
6. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
7. Irányadó hivatalos deviza középárfolyam, az MNB adatai alapján.
8. Az alvállalkozók bevonása: Kbt.138.§ szerint.
9. Az ajánlatban benyújtandóak a KD-ban részletezett tartalommal a Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat eredeti, aláírt példánya, a Kbt 47. § (2) bekezdése szerint, illetve részenként a
Kbt. 65. § (7) illetve a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírt nyilatkozat(ok), (nemleges tartalommal
is), továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdésében előírt felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
tartalommal
10. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is
csatolni kell az ajánlatban.
11. A szerződéskötés feltétele, hogy a NYA vállalja az átláthatósági nyilatkozat figyelemmel az
Áht.41. § (6)bek.-ben foglaltakra.
12. AK a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített AT-knél szigorúbb
követelményeket állapított meg: III.1.3) pont rendelkezése.
13. AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek-re tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-ktől.
14. AK a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-ben foglaltakat.
15. AK elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat is elfogad, de nem követeli meg elektronikus
aláírás alkalmazását az ajánlattétel során.
16. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a
nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni
17. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény 9. § (1) –(2) bek. foglaltaknak megfelelő,
az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a
cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. illetve
meghatalmazott esetében a meghatalmazást
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír.
19. Az ajánlatok értékelés során –valamennyi rész tekintetében - adható pontszám értékelési
szempontonként: 0-100. Ajánlati ár: 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1. pontba)
alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS" Szakmai gyakorlat :
„EGYENES ARÁNYOSÍTÁS”
20. Az AF-ban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy az AF mezőiben a
karakterek száma korlátozott - valamennyi közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet és a 321/2015 (X. 30.) korm. rendelet rendelkezései az irányadóak
21. AK kizárja a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind
közös ajánlattevők tekintetében
22. FAKSZ: Tóth Róbert Miklós (00046)
Karakterkorlát miatti folytatás a felhívás VI.4.3. pontjában
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:

Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
A felhívás VI.3. pontjának folytatása:
23. AK felhívja AT figyelmét, hogy tekintettel az EU hivatalos lapjának (TED) jelen pontra is
érvényes szigorú karakterkorlátozására, AK az Ajánlati felhívásban nem tudja a közbeszerzési
eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok a közbeszerzési
dokumentumokban (továbbiakban: KD) kerülnek részletes kifejtésre
24. AT-nek, alvállalkozó (k)nak, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetnek a Kbt. 35.§
(3)-(4) bek. foglalt összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell
25. Az AK az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ának előírásai szerint biztosítja.
Új gazdasági szereplő bevonása esetén az AK összesen egy alkalommal rendel el újabb
hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
26. AT-nek valamennyi rész tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy az általa alkalmazni kívánt
személyek végzettsége megfelel a 30/2000 (IX.15.) GM 1. számú mellékletében mellékletében
foglalt vonatkozó előírásoknak és nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában az alkalmazni
kívánt valamennyi szakember végzettségére/ szakképzettségére vonatkozó bizonyítványok
másolatait be is kell mutatnia, mely feltétel nem teljesülése szerződéskötéstől való visszalépést
jelent a Kbt. 131. § (4) bekezdésének alkalmazásával.
27. Az eljárásban való részvétel ajánlati és teljesítési biztosíték adásához nem kötött.
28. AK jelen felhívás IV.2.6 pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 napot ért.
29. AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással,
hogy a jelen felhívásban AT-nek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek
igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M.1, M2, M.3
pontok tekintetében
30. Az ajánlatok értékelés során –valamennyi rész tekintetében - adható pontszám értékelési
szempontonként: 0-100.
31. A nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a KD-ban előírt, a
szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastrukturális és egyéb feltételekkel és irodahelyiségekkel
Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumoknak
megfelelő szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastrukturális és egyéb feltételekkel, illetve
irodahelyiségekkel, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján az AK a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. AT-nek
ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a szolgáltatás
nyújtásához szükséges infrastrukturális és egyéb feltételekkel, illetve irodahelyiségekkel rendelkezni
fog, mely feltételekkel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.
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:
2019/05/09 (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

Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet
Országos Traumatológiai Intézet (8191/2019)
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: Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32559260
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 8-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsarnay István
Telefon: +36 14614710
E-mail: gazdig.titkarsag@peterfykh.hu
Fax: +36 12370932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.peterfykh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.peterfykh.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/EKR000492632019/
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/EKR000492632019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:

Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszerbeszerzés - Péterfy Kórház
Hivatkozási szám: EKR000492632019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15890000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
03200000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos
Traumatológiai Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely
élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7., Fiumei úti tele
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos
Traumatológiai Intézet részére” – Zöldség, gyümölcs, savanyúság, száraz hüvelyesek
Tétel sorszám Megnevezés Teljes mennyiség (12 hónapra tervezett) Mennyiségi egység kiszerelés
1 burgonya 10000 kg
2 burgonya 50000 kg
3 vöröshagyma 8000 kg
4 lilahagyma 300 kg
5 fokhagyma 600 kg
6 póréhagyma 4000 db
7 fejes káposzta primőr 1000 kg
8 fejes káposzta 3700 kg
9 vöröskáposzta primőr 100 kg
10 vöröskáposzta 300 kg
11 kelkáposzta primőr 600 kg
12 kelkáposzta 3000 kg
13 karfiol 150 kg
14 sárgarépa 5500 kg
15 gyökér 4500 kg
16 zeller 500 kg
17 karalábé 500 kg
18 karalábé primőr 3500 db
19 kígyóuborka 6000 kg
20 kígyóuborka primőr 2000 kg
21 petrezselyemzöld 24000 csomag
22 fejes saláta 1000 db
23 dióbél 400 kg
24 mák 300 kg
25 narancs 7000 kg
26 retek(piros) 1400 csomag
27 feketeretek 100 kg
28 jégcsapretek 450 kg
29 citrom 700 kg
30 zöldpaprika 2000 kg
31 zöldpaprika primőr 5000 db
32 kaliforniai paprika primőr 650 kg
33 paradicsom 2000 kg
34 paradicsom primőr 1000 kg
35 gomba 1200 kg
36 alma 15000 kg
37 alma nyári 3000 kg
38 görögdinnye 1000 kg
39 körte 600 kg
40 szilva 800 kg

41 szőlő 800 kg
42 öszibarack 1500 kg
43 nektarin 800 kg
44 kajszibarack 600 kg
45 földieper 50 kg
46 meggy 700 kg
47 cseresznye 400 kg
48 kivi 400 kg
49 banán 10000 kg
50 szárazbab 200 kg
51 sárgaborsó 100 kg
52 lencse 100 kg
53 ecetes cékla 180 kg
54 savanyú káposzta 1700 kg
55 csalamádé 1800 kg
56 kovászos uborka 3000 kg
57 csemege uborka 800 kg
58 ecetes almapaprika 300 kg
59 savanyított dinnye 450 kg
60 savanyított káposztával töltött paprika 850 kg
61 zöldhagyma 1100 csomag
62 mandarin 2000 kg
Összesen 159680 kg
Összesen 13500 db
Összesen 26500 csomag
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a
minőség megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt nettó 54.730.910,Ft keretösszeg erejéig eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Irányadó: 2013. évi V. törvény, 2015. évi CXLIII. törvény, 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet,
62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, 82/2012. (VIII. 2.) VM
rendelet, Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról II.sz. Melléklet IV.
fejezet, 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a
II.2.1)
Elnevezés: Tojás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
03142500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos
Traumatológiai Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely
élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7., Fiumei úti tele
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos
Traumatológiai Intézet részére” – Tojás, az alábbiak szerint:
Tétel sorszám Megnevezés Teljes mennyiség (12 hónapra tervezett) Mennyiségi egység kiszerelés
1 tojás 180000 db
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a
minőség megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt nettó 8.190.000,Ft keretösszeg erejéig eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Irányadó: 2013. évi V. törvény, 2015. évi CXLIII. törvény, 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet,
62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, 82/2012. (VIII. 2.) VM
rendelet, Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról II.sz. Melléklet IV.
fejezet, 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a
II.2.1)
Elnevezés: Baromfihús és húskészítményei
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15131500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos
Traumatológiai Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely
élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7., Fiumei úti tele
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos
Traumatológiai Intézet részére” – Baromfihús és húskészítményei, az alábbiak szerint:
Tétel sorszám Megnevezés Teljes mennyiség (12 hónapra tervezett) Mennyiségi egység kiszerelés
1 Csirkemell sonka 1600 kg
2 Csirke felsőcomb 10050 kg
3 Csirkecomb egész 300 kg
4 Csirke szárny 300 kg
5 Csirkemell filé 800 kg
6 Csirkemáj 450 kg
7 Pulykamáj 300 kg
8 Pulyka felsőcomb filé 750 kg
9 Pulykamell filé 3500 kg
Összesen 18 050 kg
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a
minőség megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt nettó 19.420.050,Ft keretösszeg erejéig eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Irányadó: 2013. évi V. törvény, 2015. évi CXLIII. törvény, 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet,
62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, 82/2012. (VIII. 2.) VM
rendelet, Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról II.sz. Melléklet IV.
fejezet, 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a
II.2.1)
Elnevezés: Gyorsfagyasztott termékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos
Traumatológiai Intézet, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20., Alsóerdősor utcai telephely
élelmiszer raktára 1074 Budapest, Alsóerdősor 7., Fiumei úti tele
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „Élelmiszerbeszerzés a Péterfy Kórház – Rendelőintézet Országos
Traumatológiai Intézet részére” – Gyorsfagyasztott termékek, az alábbiak szerint:
Tétel sorszám Megnevezés Teljes mennyiség (12 hónapra tervezett) Mennyiségi egység kiszerelés
1 Húsleves zöldség 4500 kg
2 Brokkoli rózsa 2780 kg
3 Karalábé kocka 850 kg
4 Karfiol rózsa 3350 kg
5 Gyalult tök kaporral 6500 kg
6 Zöldbab 6500 kg
7 Ceruzabab 275 kg
8 Zöldborsó 4000 kg
9 Sárgarépa kocka 3250 kg
10 Bébirépa 825 kg
11 Zeller kocka 275 kg
12 Gyökér kocka 1000 kg
13 Sóska 500 kg
14 Parajkrém 1900 kg

15 Kukorica morzsolt 500 kg
16 Petrezselyem zöld 300 kg
17 Kapor 90 kg
18 Gesztenye massza 90 kg
19 Fejtett bab 150 kg
20 Mexikói salátakeverék 150 kg
21 Vegyesfőzelék 1750 kg
22 Meggy 3300 kg
23 Szilva 500 kg
24 Egres 700 kg
25 Gnocchi 250 kg
26 Burgonya krokett 200 kg
27 Kelbimbó 1500 kg
28 Gomba 100 kg
29 Almakocka 3000 kg
30 Szilvásgombóc 600 kg
31 Szilvalekváros derelye 600 kg
32 Túrós derelye 500 kg
33 Rántott halrudak 100 kg
34 Hekk filé 600 kg
35 Ponty filé 75 kg
36 Afrikai harcsafilé 1000 kg
Összesen 52560 kg
A leszállításra kerülő áruknak az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 70%ával, a rövid lejáratú élelmiszerek (pl. friss tej, ahol nem létezik hosszabb lejárat, mint 7 nap) esetében a
minőség megőrzési idő legalább 90%-ával.
A számlázás a szerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek
alapján történik a nyertes ajánlatban megajánlott egységárak alapján. A szerződésben a nyertes Ajánlat
szerinti egységárak kerülnek feltüntetésre. A mennyiségeket Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében, tervezett/irányadó jelleggel adta meg, amelytől a szerződések időtartama alatt nettó 25.662.866Ft keretösszeg erejéig eltérhet.
A részletes műszaki leírás és részletes mennyiség meghatározása a felhívást kiegészítő további
közbeszerzési dokumentumokban került meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Irányadó: 2013. évi V. törvény, 2015. évi CXLIII. törvény, 64/2007. (VII. 23.) FVM - EüM együttes rendelet,
62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet, 82/2012. (VIII. 2.) VM
rendelet, Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról II.sz. Melléklet IV.
fejezet, 2008. évi XLVI. tv. 35. §-a
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bek., 3.
és 4. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával, a Kbt.
67. § (4) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1)-(2) bekezdése alapján.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8. §,
10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására
egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és
pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.
(X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján meghatározott
alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az
Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1: Valamennyi részben azonosan: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. d) pontja alapján
Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumba foglalt nyilatkozatát arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági
követelménynek.
Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az
Ajánlatkérő felhívására Ajánlattevő csatolja a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek
leírását. Csatolandó az adott élelmiszerre / élelmezési alapanyagra érvényes HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy dokumentum, vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.
M/2: Valamennyi részben azonosan: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján – csatolnia
kell a cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/2 pontban előírt alkalmassági követelménynek,
figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára.
Az M/2 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az
Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított hat évben (72 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek

megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve
− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),
− a referencia tárgyát és mennyiségét (a szállítás tartalmának és mennyiségének rövid ismertetését,
mennyiségét, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés
megállapítható legyen),
− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre
vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat. A referencia legfeljebb
három szerződésből teljesíthető.
Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a
szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított hat évben került
sor.
Ajánlattevőnek az EEKD-ban a IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet
24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és
(11) bekezdésében foglaltak betartása mellett is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Valamennyi részre vonatkozóan alkalmatlan az
Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert
igazoló tanúsítvánnyal vagy dokumentummal, vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (figyelemmel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére). Csatolandó a tanúsítvány vagy azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.
Az M/1 pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltak szerint).
M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított hat évben (72 hónapban) a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciával:
Az 1. részben összességében legalább 30 millió Ft értékben zöldség és/vagy gyümölcs és/vagy
savanyúság és/vagy száraz hüvelyesek szállítására vonatkozó referenciával.
A 2. részben összességében legalább 6 millió Ft értékben tojás szállítására vonatkozó referenciával.
A 3. részben összességében legalább 13 millió Ft értékben baromfi húskészítmény szállítására
vonatkozó referenciával.
A 4. részben összességében legalább 18 millió Ft értékben gyorsfagyasztott termékek szállítására
vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése,
valamint a szerződésben foglaltak szerint történik. Az ajánlattétel és a kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF). A kifizetés teljesítésére vonatkozó jsz-ok különösen: 2017. évi CL. tv. 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi
CXXVII. tv., 2013. évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.
Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéket 2%/késedelmes nap, legfeljebb 16%
Meghiúsulási kötbér: összes mennyiségből még nem teljesített termékek nettó összértékének 16%
Hibás teljesítési kötbér: a hibás minőségben szállított termék, illetve a mennyiségi hibában szenvedő
szállítás nettó ajánlati árának 16%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet
(továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.)
15. §-a tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A TED karakterkorlátozása miatt a további információk részletesen a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
1. A IV.2.6) pontban az „időtartam hónapban: 2” 60 napként értelmezendő.
2. AK az M/1-M/2 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját
a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbban állapította meg.
3. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak szerint.
4. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
− Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
− Részletes ártáblázatok (cégszerű aláírással ellátva és szerkeszthető excel, formátumban
egyaránt)
− Aláírási címpéldány, aláírás minta
− Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is), változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről szóló igazolás
− Céginformációs adatlap
− Közös ajánlattételről szóló megállapodás – adott esetben
− Meghatalmazás – adott esetben
− Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6)
bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban)
− Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is)
− Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint
− EEKD
5. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
6. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja legalacsonyabb
árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy
– a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
9. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
10. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció
rendelkezései, valamint Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
11. FAKSZ: Szabó Balázs (OO351),
12. AK a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az
EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
13. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint
regisztráció szükséges. AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az
EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja.
14. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben
(továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll,
a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 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 az e-Kr. szabályai vonatkoznak.
15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT
Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Semmelweis Egyetem (7672/2019)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Idrányi Csilla
Telefon: +36 206663850
E-mail: idranyi.csilla@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000229902019/
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/EKR000229902019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 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: Nagy felbontású micro-CT készülék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000229902019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33115100-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Nagy felbontású micro-CT készülék beszerzése a VEKOP-2.3.3-15-2016-00006 azonosító számú
„Kisállatok in vivo folyamatainak 3D képalkotó vizsgálatához szükséges műszeregyüttes beszerzése” című
projekt keretében az Élettani Intézet részére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33115100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Élettani Intézet (1094 Budapest,
Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db nagy felbontású mikro-CT beszerzése tárgyban:
Az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, betanítás, orvosszakmai próbaüzem. 48 hónapos jótállás.
A nagy felbontású mikro-CT készülék, amely alkalmas a szöveti struktúra részletes vizsgálatára.
A készülék telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezés és szerelvény
biztosítása.
A készülék felszínén bárhol a sugárzás értéke kisebb 1 microSv/h-nál.
Az eszköz rendelkezzen az üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel.
A megajánlott alapberendezés gyári, új készülék lehet.
Az üzembe helyezéstől számított 1 hónapon belül a nyertes Ajánlattevő köteles 5 fő részére 2 napos
betanítást biztosítani.
Az üzembe helyezéstől számított 1 hónapon belül a nyertes Ajánlattevő köteles az orvosszakmai próbaüzem
lefolytatásában Ajánlatkérőt támogatni.
A próbaüzem tartalma: 3 db csont mintán elvégzett elemzés.
A részletes műszaki feltételeket a Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét
a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással,
forintban (HUF) fizeti meg.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A beszerzés finanszírozása a VEKOP-2.3.3-15-2016-00006 azonosító számú „Kisállatok in vivo
folyamatainak 3D képalkotó vizsgálatához szükséges műszeregyüttes beszerzése” című uniós projektből
történik utófinanszírozással.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően,
illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 6:155. §-a az irányadó, valamint az Ajánlattevő a behajtási
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.3--15-2016--00006
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli az ajánlatokat, tekintettel a 16/2012.
(II.16.) Korm.rendelet 6.§ (3) bekezdésére.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
Ajánlatkérő: AK
Ajánlattevő: AT
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2)
bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az Att, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok
hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. A fenti kizáró ok
fennállása ellenére az AT és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben
a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát.
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján AT-nek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek ajánlata benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2)
bek.-re is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles
benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Közös ajánlattétel esetén
a közös AT-k mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek) igénybe vétele esetén az
érintett szervezet(ek)/ személy(ek) mindegyike képviseletében az AT képviselője tölti ki az EKRben a formanyomtatványokat. AT-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, AK
erről szóló felhívásra a 321/2015. ( X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások,
nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatba be kell nyújtani
– az EKR nyilatkozatmintájának felhasználásával - az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn,
az AT a Kbt. 64. § (2) bek szerint köteles azt igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § ib) és
ic) pontjai értelmében AT-nek a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában –

szintén az EKR-ben rendelkezésre álló nyilatkozatminta segítségével - nyilatkozatot kell benyújtania
a korm.rendeletben előírt tartalommal. Az EKR-ben található űrlap felhasználásával AT-nek
nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 13. §-a alapján csatolni
kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez)
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig
az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 69.§ (11a) bek. értelmében a kizáró
okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet az AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd szereplő nyilatkozik arról, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 74. § (2) bek. a) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, aki számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani (2.§ (5) bek.).
A Kbt. 74. § (2) bek. b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, aki ajánlatában olyan
származású árut ajánl, amely amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (2.§ (5) bek.)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: VI.1.3) pont folytatása:
A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
9. Csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását.
10. Az ajánlat alátámasztására csatolandó a megajánlott termék magyar nyelvű prospektusa/
termékleírása. A megajánlott termék típusmegjelölését és származási helyét is fel kell tüntetni a
megajánlásban.
11. Csatolandók a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott további nyilatkozatok.
12. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan
megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus
visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus
visszaigazolásban szereplő időpont.
13. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő
szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok
igazolását a III.1.3) pontban.
14. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf.
formátumú fájlban készítsék el.
15. A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
16.Közbeszerzési dokumentumok elérése: https://ekr.gov.hu/ekr-em/folyamat/kozbeszerzes/
feladat.xhtml?id=610404
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket
jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági
szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan
jelezte.
17. Az EKR használatához regisztráció szükséges
18. Az eljárásba bevont FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lajstromszám: 00275.
19. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont szerinti 2 hónap időtartamú ajánlati kötöttség alatt 60 naptári napot ért.
20. Tekintettel a beszerzés tárgyára (1 db eszköz adásvétele) részajánlat tételre nincs lehetőség.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők
tekintetében.
22. A Kbt. 74. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki
számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (2.§ (5) bek.).
23. A Kbt. 74. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki
ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (2.§ (5)
bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb (orvosi
használatra szolgáló képalkotó berendezés szállítása) teljesítéseit, legalább az alábbi tartalommal:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• teljesítés mennyisége (db);
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, • saját
teljesítés aránya (adott esetben).
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a Korm.r. 22. § (1) bek. szerint, • ha a szerződést kötő
másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi
szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
referenciát fogad el.
A Korm.r 21/A. § alapján AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását
is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot.
Az alkalmasságot igazoló referenciára vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van!
M2) AT által megajánlott termék vonatkozásában csatolandó az érvényes CE tanúsítvány, vagy
azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozat és - ha az
orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján
szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvány).
A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az alkalmasság igazolására
a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6)
bek.-ére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági
követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek.-ben foglaltak szerint. AK a Korm.r 2. § (5) bek. alapján
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát,
így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni. Az alkalmassági követelmények
teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes adatokat is tartalmazó
nyilatkozatait kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető – illetve
AK erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb – AT köteles
csatolni AK-nek az eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6)
bek.]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. rendelkezéseire a
minősített ajánlattevők vonatkozásában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább 1
db orvosi használatra szolgáló képalkotó berendezés szállításából származó referenciával.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
i) pontja és a 24. § (3) bekezdése alapján nem rendelkezik a megajánlott árura vonatkozó érvényes
CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű intézkedések
bizonyítékaival a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
(gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához
az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a kötbér mértéke a szerződés teljes nettó ellenértékének 1 %-a, de maximum a teljes
szerződéses nettó ellenérték 20 %-a.
A késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén Vevő jogosult elállni a Szerződéstől, illetve
azonnali hatállyal felmondhatja.
A Szerződéstől való elállás, illetve felmondás esetén Vevő jogosult jelen Szerződésben rögzített
meghiúsulási kötbért érvényesíteni, azonban ebben az esetben nem érvényesíthet késedelmi kötbért.
Hibás teljesítés esetén a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései az irányadók. A kijavítási/
kicserélési határidő lejártától az AK késedelmi kötbérre jogosult.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses
ellenérték 25%-a.
Jótállási kötelezettség: Ajánlatkérő a leszállított berendezésre 48 hónap jótállási kötelezettséget ír elő.
A részletes szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a közbeszerzési dokumentumok
(szerződéstervezetek) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/12 (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: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatában be kell nyújtania:
- oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket;
- felolvasólapot (a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben
az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia
a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat
részeként kitölteni),
- AT-i nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint,
- nyilatkozatot változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
- nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állásáról,
- nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja alapján,
- az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére
vonatkozó nyilatkozatot (az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell
benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást is elfogadja, nem követeli meg a
hiteles fordítás benyújtását).
2. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, alvállalkozó, illetőleg - ha
ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást
biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának
(vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik
aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a
közbeszerzési dokumentumokban.
3. AT csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. §-a (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében. A
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
4. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt.
65. § (7)-(9) bekezdés vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
5. Amennyiben AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e
szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében AT ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

6. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a
Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - AT részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat.
7. Az ajánlatban lévő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat
meghaladó minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak 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 a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
Folytatás a III.1.2) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

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

Semmelweis Egyetem (7924/2019)
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: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Idrányi Csilla
Telefon: +36 206663850
E-mail: idranyi.csilla@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000428402019/
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/EKR000428402019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektrofiziológiai eszközök II. beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000428402019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
17 db adásvételi keretszerződés elektrofiziológiai eszközök beszerzésére 36 hónapra. A beszerzés tervezett
mennyisége a 17 rész vonatkozásában 8991 db/36 hó.
A szerződések a keretösszeg kimerüléséig (a 17 rész vonatkozásában együttesen nettó 2 338 236 000 Ft/36
hó), de legfeljebb 36 hó időtartamra jönnek létre. A teljes mennyiséget ennek megfelelően a keretösszeg
mértéke képezi.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

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

Kiegészítő szójegyzék

33141200-2

További tárgyak:
33141240-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rádiófrekvenciás ablációs katéterek és összekötőkábelek:
7 F, pitvarlebegés ablációs kezelésére, arany fejjel, mély szöveti hatás elérésére kialakított 12 porttal
rendelkező irrigációs (külső hűtéses) max. 95 cm hosszúságú termisztoros érzékelővel ellátott katéter
dedikált infúziós szerelékkel: tervezett mennyiség 20 db/év,
Összekötőkábel: tervezetett mennyiség 10 db/év.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a nagyobb), az értékelés
módszere az arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Elérhető görbülettípusok száma (db) (előny a több) 10
2 3 dimenziós hűtési morfológia megléte (igen-nem) (előny az igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 22 db
II.2.1)
Elnevezés: Quadripoláris diagnosztikus elektródakatéterek 1.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Quadripoláris diagnosztikus elektródakatéterek és összekötőkábelek:
6F, min. 3. féle görbülettel, lumen nélkül, diagnosztikus, 3 dimenzióban domború (a katéter szár részéből is
kidomborodó) elektróda felület kiképzéssel, fonott shaft technológiával: tervezett mennyiség 600 db/év,
Összekötőkábel: tervezett mennyiség 100 db/év.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a nagyobb), az értékelés
módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Választható görbülettípusok száma (db) (előny a több) 15
2 Elérhető pólustávolságok száma (db) (előny a több) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 525 db
II.2.1)
Elnevezés: Quadripoláris diagnosztikus elektródakatéterek 2.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Quadripoláris diagnosztikus elektródakatéterek és összekötőkábelek:
5F és 6F, 115 cm, Josephson, Cournard és Damato fix görbülettel, négyféle (2 mm, 2-5-2 mm, 5 mm vagy 10
mm), elektróda kiosztással rendelkező quadripolaris, diagnosztikus katéter: tervezett mennyiség 80 db/év,
Összekötőkábel: tervezett mennyiség 15 db/év.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)

bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a nagyobb), az értékelés
módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Nyomással rögzített ,,ragasztómentes” elektródák megléte (igen-nem)
(előny az igen) 10
2 A katéterszár kettős szálú fonaterősítésének megléte (igen-nem) (előny az igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 71 db
II.2.1)
Elnevezés: Intracardiális UH katéter

Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Intracardiális UH katéter:
8F, 10F külső átmérőjű, GE Vivid I rendszerrel kompatibilis diagnosztikus intracardialis UH katéter
elektrofiziológiai vizsgalathoz: tervezett mennyiség 60 db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a nagyobb), az értékelés
módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 90 fok vagy annál magasabb szektoros technikával rendelkezik (igen-nem)
(előny az igen) 10
2 Doppler funkcióval rendelkezik (igen-nem) (előny az igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 45 db
II.2.1)
Elnevezés: Mozgatható diagnosztikus 16-24 pólusú ekatéter
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mozgatható diagnosztikus 16-24 pólusú elektródakatéter és összekötőkábel:
6F, lumen nélkül, 2-8-2-es elektródakiosztású, max. 90 cm hosszúságú, 20 pólusú mozgatható végű
diagnosztikus katéter: tervezett mennyiség 40 db/év
Összekötőkábel: tervezett mennyiség 10 db/év.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Pull-push technológiával rendelkezik (igen-nem) (előny az igen) 15
2 További elérhető pólustávolságok száma (db) (előny a több) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 37 db
II.2.1)
Elnevezés: Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek 1.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek és kiegészítők:
8F, 3,5 mm végű, uni- és bidirekcionális görbületű, rugós erőmérés elvén működő szöveti nyomóerőt
megjeleníteni képes mágneses szenzorral ellátott, irrigációs katéter CARTO 3 elektroanatómiai rendszerhez
a hozzátartozó térképező rendszer térítésmentes biztosításával: tervezett mennyiség 380 db
Összekötőkábel: tervezett mennyiség 40 db
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Választható görbületek száma (db) (előny a több) 10
2 Két vagy több különböző számú irrigációs porttal rendelkező tippel rendelkezik (db) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 315 db
II.2.1)
Elnevezés: Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek 2.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek és kiegészítők:
7F külső átmérőjű, a katéter végen 5F vastagságú, mágneses szenzorral ellátott, mozgatható végű és
változtatható átmérőjű, 10 vagy 20 pólusú, egyenlő pólustávolságú körkörös vena pulmonaris mapping

katéter CARTO 3 elektroanatómiai rendszerhez a hozzátartozó térképező rendszer térítésmentes
biztosításával: tervezett mennyiség 400 db/év
Összekötőkábel: tervezett mennyiség 20db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Legalább 15-20 mm közötti változtatható átmérőjű loop (igen-nem) (előny
az igen) 10
2 A katéter végének hajlíthatósága fokban megadva (fok) (előny a több) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 315 db
II.2.1)
Elnevezés: Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek 3.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek és kiegészítők:
7F külső átmérőjű, mágneses szenzorral ellátott, mozgatható végű, ötágú, 20 pólusú multielektróda
mapping katéter CARTO 3 elektroanatómiai rendszerhez a hozzátartozó térképező rendszer térítésmentes
biztosításával: tervezett mennyiség 50 db/év,
Összekötő kábel: tervezett mennyiség10 db/év.
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Választható görbületek száma (db) (előny a több) 15
2 Átmosható, öblítő belső lumennel rendelkezik (igen-nem) (előny az igen) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 45 db
II.2.1)
Elnevezés: Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek 4.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek és kiegészítők:
Helyzetérzékelő referencia elektróda (patch), CARTO 3 elektroanatómiai rendszerhez 350 db
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok

x Minőségi kritérium – 1 Elérhető méretválaszték (db) (előny a több) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 262 db
II.2.1)
Elnevezés: Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek 5.
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektroanatómiai mapping elektródakatéterek és kiegészítők:
8F külső átmérőjű, 3,5 mm-es végű, mágneses szenzorral ellátott kontakt erő mérésre alkalmas, uniés bidirekcionális görbülettel rendelkező, 2-2- 2 mm-es elektróda kiosztású, a tipben 6 irrigációs porttal
rendelkező ablációs katéter ENSITE Precision rendszerhez dedikált infúziós szerelékkel és a hozzátartozó
térképező rendszer térítésmentes biztosításával: tervezett mennyiség 200 db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.

A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Választható görbületek száma (db) (előny a több) 10
2 Katéterbe integrált steril kábel megléte (igen-nem) (előny az igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 150 db
II.2.1)
Elnevezés: Cryoablációs eszközök 1.
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cryoablációs eszközök:

cryoballon katéter 23 vagy 28 mm átmérővel, a hozzá tartozó cryo konzol térítésmentes biztosításával:
tervezett mennyiség 50 db/év
elektromos kábel cryoballonhoz: tervezett mennyiség 25 db/év
coaxial (gáz) kábel cryoballonhoz: tervezett mennyiség 50 db/év
gáz palack: tervezett mennyiség 7 db/év
12 Fr transseptalis sheath dilatátorral: tervezett mennyiség 50 db/év
Katéter disztális végén körkörösen elhelyezkedő, 8 pólusú, a cryoballon lumenébe illeszkedő diagnosztikus
elektrofiziológiai katéter: tervezett mennyiség 50 db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Cryoballon katéter elérhető további átmérőinek száma (db) (előny a
több) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem

Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 174 db
II.2.1)
Elnevezés: Cryoablációs eszközök 2.
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cryoavlációs eszközök:
7F külső átmérőjű min. 4 mm-es distalis pólusú, min. 90 cm hosszú, egy irányba hajlítható végű cryo
ablációs katéter a hozza tartozó cryo konzol térítésmentes biztosításával: tervezett mennyiség 10 db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Választható katéter tip mérete (db) (előny a több) 15
2 90 cm-nél hosszabb katéterszár elérhetőség (igen-nem) (előny az igen) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 7 db
II.2.1)
Elnevezés: Basket katéter alapú térképezőrendszerek 1.
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pitvari és kamrai tachycardiak diagnosztikájára és ablációjára alkalmas basket katéter alapú
térképezőrendszerek:
7,5F (shaft atmérő), 7F (tip átmérő) 4 mm-es, 2,5mm-es elektródatávolságú nyitott hűtésű fejjel rendelkező,
pontosan mozgatható, a szöveti kontaktus erejét fokozó distalis shaft kiképzéssel is rendelkező, több
méretben bidirekcionális görbületekkel mozgatható, plusz asszimetrikus görbülettel is rendelkező, a görbület
síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető quadripolaris, thermocouple érzékelővel ellátott katétervégű
ablációs katéter Rhythmia elektromágneses szenzorral, mely 1 m alatti mágneses követési pontosságot
biztosít. Önállóan is alkalmas elektroanatómiai térkép létrehozására, a katéter lokalizációjára és követésére,
a hozzátartozó térképező rendszer térítésmentes biztosításával: tervezett mennyiség 50 db/év
Összekötőkábel: tervezett mennyiség 15 db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.

Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Választható görbületek száma (db) (előny a több) 10
2 Bidirekcionális rögzíthetőség alatt a fej mikromozgatásra alkalmas (igen-nem) (előny az igen) 5
3 Belső, két kamrás hűtés megléte, mely a fej proximális végét is hűti (igen-nem) (előny az igen) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 48 db
II.2.1)
Elnevezés: Basket katéter alapú térképezőrendszerek 2.
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pitvari és kamrai tachycardiak diagnosztikájára és ablációjára alkalmas basket katéter alapú
térképezőrendszerek:
8,5F, bidirekcionális görbülettel mozgatható, a görbület síkját a mozgatókar kiképzésével érzékeltető
64 elektródás, 8 sima felületű bordákból álló flexibilis, biztonságos diagnosztikus kosár katéter, bármely
szívüreg elektromos jeleinek vizsgálatához, Rhythmia elektromágneses szenzorral. A változtatható kosár

méret: 3-22 mm átmérő. Elektród távolság: 2,5 mm. Elektródok felülete <0,45 mm2. A hozzátartozó
térképező rendszer térítésmentes biztosításával: tervezett mennyiség 50 db/év
Összekötőkábel: tervezett mennyiség 15 db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Basket nyitási méretállítás a katéter markolaton végezhető el (igen-nem)
(előny az igen) 5
2 Átmosható, öblítő csatornával rendelkezik (igen-nem) (előny az igen) 5
3 Egy kábeles csatlakozás a jelfeldolgozó egységhez (igen-nem) (előny az igen) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 48 db
II.2.1)
Elnevezés: Basket katéter alapú térképezőrendszerek 3.
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pitvari és kamrai tachycardiak diagnosztikájára és ablációjára alkalmas basket katéter alapú
térképezőrendszerek:
Helyzetérzékelő referencia elektróda elektromágneses érzékelővel: tervezett mennyiség 50 db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Elérhető méretválaszték (db) (előny a több) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 37 db
II.2.1)
Elnevezés: Basket katéter alapú térképezőrendszerek 4.
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pitvari és kamrai tachycardiak diagnosztikájára és ablációjára alkalmas basket katéter alapú
térképezőrendszerek:
Irrigációs katéterhez pumpaszerelék Rhythmia elektroanatómiai térképező rendszer pumpájához: tervezett
mennyiség 40 db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Elérhető méretválaszték (db) (előny a több) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 30 db
II.2.1)
Elnevezés: Transseptalis eszközök
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33141200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Transseptalis eszközök:
Mozgatható és fix görbülettű transseptalis sheat szállítása szettben, mely tartalmazza:
A minimum két irányba, 180°-os tartományban, mozgatható sheatet két irányban hajlítható, dilatatorral,
hemostatikus szeleppel, 8,5 F belső átmérő, min. 77 cm hasznos hossz dilatator nélkül, min. 3 görbülettel,
guide wire-el.
A Multipurpose, fix görbületű transseptalis sheatet, min. 60cm hosszú, többféle hosszmérettel, 8,5F belső
átmérőjű, 11 F külső átmérőjű, hemostatikus szeleppel és guide wire-el: tervezett mennyiség 150 db/év
Fő finanszírozási feltételek:
Az áruk ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)
bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával,
a számla igazolt kézhezvételét követően 60 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a)
pontja alapján.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §,
valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.

A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket
illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó
szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Azon részszempontok esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) - így a „nettó ajánlati ár”
részszempontnál is - az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontok esetében, ahol a magasabb érték a legkedvezőbb (előny a több/nagyobb), az
értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon részszempontoknál, ahol igen-nem a lehetséges válasz, az értékelés módszere az abszolút értékelés,
a pozitív válasz a maximum, a negatív válasz a minimum pontszámot kapja.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ajánlatok értékelésének részletesebb szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fix görbületű sheath elérhető görbületeinek száma (db) (előny a több) 5
2 Fix görbületű sheath elérhető hosszméreteinek száma (db) (előny a több) 5
3 Mozgatható görbületű sheath elérhető görbületeinek száma (db) (előny a több) 5
4 Mozgatható görbülettű sheath elérhető hosszméreteinek száma (db) (előny a több) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Referencia szempontjából irányadó mennyiség: 112 db
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a
kizáró ok az eljárás során következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát.
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek ajánlata benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.re is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a
Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/
személy(ek) igénybe vétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében
az ajánlattevő képviselője tölti ki az EKR-ben a formanyomtatványokat.
Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló
felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok
benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatba be kell nyújtani – az EKR nyilatkozatmintájának
felhasználásával – az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az
ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62.
§ (1) bek k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában – szintén az EKR-ben rendelkezésre
álló nyilatkozatminta segítségével - nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt
tartalommal.
Az EKR-ben található űrlap felhasználásával Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben
változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő
országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem
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.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód valamennyi részterület vonatkozásában:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági
követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az
egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „&#61537;” alfa szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó
igazolások:

M/1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő
ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített
legjelentősebb, elektrofiziológiai eszközök tárgyában történt szállításait legalább az alábbi
tartalommal:
• a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható legyen,
• a szállítás mennyisége,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján benyújtandó független
szervezet által kiállított, érvényes, a megajánlott termék(ek)re vonatkozó CE tanúsítvány, vagy ezzel
egyenértékű tanúsítvány, és a gyártói megfelelőségi nyilatkozat.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi részterület vonatkozásában:
Az Ajánlattevő alkalmatlan:
M/1.) amennyiben nem rendelkezik a jelen hirdetmény feladásától visszafelé számított 3
évben, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló, elektrofiziológiai
eszközök szállítása tárgyában legalább 1 db referenciával. A referenciákban feltüntetett, szállított
termékmennyiségeknek el kell érniük a megpályázni kívánt részekhez kapcsolódó II.2.4) pontban
meghatározott mennyiség 75 %-át (több tételből álló rész esetében az összmennyiség 75%-át) a
II.2.14) pontban rögzítettek szerint, mely részenként több referenciával is igazolható.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy a magasabb mennyiségi előírást tartalmazó
adott rész szerinti referencia más rész(ek) esetében is felhasználható, azaz több részre történő
ajánlattétel esetén az előírt referenciakövetelmény a magasabb referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat
veszi figyelembe.
Folyamatban lévő szerződések akkor mutathatók be referenciaként, ha azokból egyértelműen
megállapítható, hogy a fent megadott teljesítés(ek)re az ajánlati felhívás feladásának időpontjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) került sor.
Valamennyi részterület vonatkozásában:
Az ajánlattevő alkalmatlan
M/2) amennyiben a megajánlott termék nem rendelkezik CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű
tanúsítvánnyal, és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, mely alapján a termék forgalomba hozható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: az adott lehívással érintett áru nettó ellenértékének 0,5%-a naponta, de max. 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: a meghatározott keretösszeg még ki nem fizetett részének 30%-a.
Kellékszavatossági igény: Ptk. 6:159.§(2) bek. a) pontja szerint.
A részletes fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/13 (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: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR-en keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás a Kbt. 68.§-a és az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15.
§ szerint történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő = AK, Ajánlattevő = AT, Alvállalkozó = AV
1. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának
igazolása a Kbt. 69.§ (11a) bek. alapján is történhet.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a
közös AT-re vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatban csatolnia kell:
EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:
-Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
-Ajánlattevői nyilatk. a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
-Nyilatk. változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is),
-Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján,
-Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. Korm. rend 15.§ (2) bek.-ének megfelelően
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására.
7. AT csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerint, nemleges tartalom esetén is.
8. AT csatolja nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)(9) bek. vonatkozásában, nemleges tartalommal is.
9.Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT
az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító,
cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik
aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
10. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben a gazdasági
társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazza valamely munkavállalóját
jognyilatkozat megtételére, akkor a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:15. §-a együttesen
alkalmazandó, ezért a meghatalmazott munkavállaló a képviseleti jogot csak az ügyvezetés
írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen
gyakorolhatja.
11. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65.
§ (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8)
bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást
arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat.
12.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak 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 a cégjegyzésre jogosult 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.
13. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő
szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok
igazolását a III.1.3) pontban.
14. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent.
15. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9)
bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
A VI.3. pont folytatása:
16. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
17. A Kbt. 55.§ (7) bek. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban benyújtott
ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
18. AT-nek az ajánlata szakmai részeként be kell nyújtania a megajánlott termékek fényképes
prospektusát és/vagy fényképes termékleírását, valamint a szakmai ajánlat alátámasztására 1-1 db
steril termékmintát térítésmentesen. Ajánlatkérő a termékmintákat nem szolgáltatja vissza.
19. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a termékeket konszignációs kihelyezéssel kéri
biztosítani.
21. FAKSZ neve: Kovácsné Veres Valéria, lajstromszáma: 01086. Dr. Schäffer Kinga, lajstromszán:
lajstromszám: 00275
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:
2019/05/09 (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

Soproni Egyetem (8368/2019)
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: Soproni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70478273
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 4.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bendő Gábor
Telefon: +36 99518754
E-mail: bendo.gabor@uni-sopron.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://uni-sopron.hu/kezdolap
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000193212019/
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/EKR000193212019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: Adásvételi szerződés - Eszközbeszerzés 3.
Hivatkozási szám: EKR000193212019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Eszközök beszerzése hét részben:
1. rész: Laboratóriumi eszközök
2. rész: Hordozható XRF készülék és Diszkrét fotometriás analizátor
3. rész: Mikrohullámú feltáró
4. rész: Higanymeghatározó
5. rész: Laboratóriumi mosogatógép
6. rész: Vágómalom
7. rész: GPS-jeladó
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

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

Kiegészítő szójegyzék

38000000-5

További tárgyak:
42923200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Laboratóriumi analitikai mérleg (legalább 220 g-ig mér)
1 db Digitális büretta (adagolható folyadék mennyisége 999,99 ml-ig)
1 db Laboratóriumi mérleg (legalább 15 kg-ig mér)
1 db Hordozható pH mérő készlet (legalább 0-16 méréstartomány)
1 db Laboratóriumi szita1 (0,063 mm lyukméret)
2 db Laboratóriumi szita2 (0,200 mm lyukméret)
1 db Laboratóriumi szita3 (2,00 mm lyukméret)
1 db Hordozható vezetőképesség mérő készlet (legalább legalább 0,01 µS/cm vezetőképesség felbontás)
1 db Fanedvességmérő műszer (legalább 6-99% nedvességtartalom között)
Minden eszköz esetén az eszköz szállítása.
A laboratóriumi analitikai mérleg esetén a teljesítés részét képezi a beüzemelés, majd ezt követően
tesztüzem lefolytatása az alábbiak szerint: Legalább két mérési sorozat megvalósítása legalább 30 perc
különbséggel, mely mérési sorozatok legalább 11 párhuzamos mérésből állnak egy, a Környezet- és
Földtudományi Intézet által rendelkezésre bocsátott használati etalonnal.
A laboratóriumi mérleg esetén a teljesítés részét képezi a beüzemelés, majd ezt követően a tesztüzem
lefolytatása az alábbiak szerint: egy a Környezet- és Földtudományi Intézet által rendelkezésre bocsátott
tárgy legalább 3 párhuzamos mérésének elvégzése.
A hordozható vezetőképesség mérő készlet esetén a teljesítés részét képezi a beüzemelés, majd ezt
követően kalibrálása az alábbiak szerint: A pH mérő kalibrálása legalább 2 pontra és egy a Környezetés Földtudományi Intézet által rendelkezésre bocsátott talajkivonat pH értékének mérése legalább 3
ismétlésben.
A hordozható pH mérőkészlet esetén a teljesítés részét képezi a beüzemelés, majd ezt követően kalibrálása
az alábbiak szerint: A készülék kalibrálása és egy tetszőleges referenciaoldat legalább 3 párhuzamos
mérésének elvégzése.
A fanedvességmérő műszer esetén a teljesítés részét képezi a beüzemelés, majd ezt követően teszt
lefolytatása az alábbiak szerint: Egy tetszőleges fa minta nedvességtartalmának meghatározása.
Ajánlatkérő fenti esetekben akkor fogadja el a teljesítést, amennyiben az adott eszköz esetén a tesztüzem,
illetve a kalibrálás alapján az adott eszköz a műszaki leírásban megadott paramétereket teljesíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%.
AK előleget nem biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130.
(1)-(2) bek. szerint (30 nap)
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: XRF készülék és diszkrét fotometriás analizátor
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:
38434000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Hordozható XRF készülék (Talaj és/vagy bányászati minták mérésére alkalmas, Legalább a következő
elemeket kell mérnie a készüléknek: Sb, Sn, Cd, Ag, Mo, Nb, Zr, Sr, Rb, Bi, As, Se, Pb, W, Zn, Cu, Re, Ta,
Hf, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, K, S, Hg, Au, Sc) szállítása, beüzemelése, tesztüzem lefolytatása az alábbiak
szerint: legalább 5 db talajmintából, legalább 5 elem mérése.
1 db Diszkrét fotometriás analizátor (NO2- , NO3- és/vagy NO2-+NO3-, NH4+ , Cl- , SO42- , PO43mérésére alkalmas, óránként legalább 150 mérést képes elvégezni. legalább 45 mérőhely kapacitású)
szállítása, beüzemelése, tesztüzem lefolytatása az alábbiak szerint: legalább 1 paraméter legalább 10 db
talajkivonatból történő meghatározása.
Ajánlatkérő fenti esetekben akkor fogadja el a teljesítést, amennyiben az adott eszköz esetén a tesztüzem,
illetve a kalibrálás alapján az adott eszköz a műszaki leírásban megadott paramétereket teljesíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%.
AK előleget nem biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130.
(1)-(2) bek. szerint (30 nap)
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Mikrohullámú feltáró
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db mikrohullámú feltáró (legalább 1400 W teljesítmény, legalább 8 db nagy nyomású (100 bar) edénnyel
kell rendelkeznie) szállítása és tesztüzem lefolytatása (legalább 5 db talajminta salétromsavas feltárásának
megvalósítása), amelyből megállapítható, hogy az eszköz az előírt paramétereknek megfelel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%.
AK előleget nem biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130.
(1)-(2) bek. szerint (30 nap)
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Higanymeghatározó
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38430000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db higanymeghatározó (Égetéses arany amalgám módszerű szállítása és tesztüzem lefolytatása (legalább
5 db talajminta Hg tartalmának meghatározása), amely alapján az előírt paramétereknek való megfelelőség
megállapítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%.
AK előleget nem biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130.
(1)-(2) bek. szerint (30 nap)
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi mosogatógép
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

38000000-5

További tárgyak:
39713100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db legalább 80-130 db szűknyakú lombik cikluskapacitású laboratóriumi mosogatógép szállítása,
beüzemelése egy alkalommal a legrövidebb program lefuttatása, amelyből megállapítható, hogy az eszköz
megfelelően működik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%.
AK előleget nem biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130.
(1)-(2) bek. szerint (30 nap)
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: Vágómalom
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db laboratóriumi vágómalom (aprítógép) beszerzése, amely száraz/légszáraz faanyag, durva apríték
darabolására (100 µm vagy ennél kisebb szemcseméret előállítására) alkalmas. A szerződés részét
képezi a szállítás, összeszerelés, az eszköz kipróbálása és a használat betanítása 1 főnek 1 órában. A
berendezés rendelkezzen CE
minősítéssel, feleljen meg a vonatkozó Európai Uniós szabályoknak és irányelveknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Támint: elszámolható költségek tekintetében 100%.
AK előleget nem biztosít, egy darab végszámla nyújtható be a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130.
(1)-(2) bek. szerint (30 nap)
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Jótállás: teljesítéstől számított 12 hónap.
II.2.1)
Elnevezés: GPS-jeladó
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
38112100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10 db GPS jeladó (méretek max. 60x30x30 mm, max. 25g) szállítása, beüzemelése. A teljesítés akkor
tekinthető elfogadottnak, ha négy napos folyamatos szabad ég alatt
történő tesztelés esetén az eszközök megfelelően működnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00039
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Támint: elszámolható költségek
tekintetében 100%. AK 30% előleget

biztosít (részszámlában elszámolandó, biztosíték nem szükséges), egy darab részszámla nyújtható be (90%
készrejelentéskor), 10%-os
végszámla a teljig kézhezvételekor, kifizetés Ptk. 6:130. (1)-(2) bek. szerint (30 nap)
Jótállás: a teljesítéstől számított 12 hónap
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során
következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása
érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8., 10. 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá. Kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) ib) alpontja és 10.§ (1) bekezdés
g) pont gb) alpontja). Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. Fejezetben
említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben
végzi. Első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm.R.
szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor.
Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése,
amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra referencia igazolás csatolása szükséges legalább az
alábbi tartalommal:
● a teljesítés idejének kezdő és befejező ideje (év, hónap, nap)
● a szerződést kötő másik fél megnevezése,
● a szállítás tárgya,
● az ellenszolgáltatás összege (1-4. rész) az alkalmassági követelménynek való megfelelést
alátámasztó mennyiségi adat (5-7. rész),
● nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
1. rész összesen legalább nettó 1 millió Ft értékű laboratóriumi eszköz
2. rész legalább 1 darab legalább nettó 6 millió Ft értékű laboratóriumi analitikai eszköz
3. rész legalább 1 darab legalább nettó 5 millió Ft értékű laboratóriumi analitikai eszköz

4. rész legalább 1 darab legalább nettó 5 millió Ft értékű laboratóriumi analitikai eszköz
5. rész legalább 1 darab laboratóriumi mosogatógép
6. rész legalább 1 darab vágómalom
7. rész: legalább 1 darab globális navigációs és helymeghatározó eszköz
szállítására vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
1. rész: Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
2-7. rész: Az alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált
időszak alatt befejezett de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében
foglaltakra.
A 2-4. rész tekintetében ugyanazon referencia bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
3-6. rész:
késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes AT olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, AK a
végteljesítési határidő elteltét követően, a késedelem valamennyi naptári napja után az általános forgalmi
adó nélkül számított ajánlati ár 1%-ának (legfeljebb összesen 20%) megfelelő összegű kötbérre jogosult.
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér):
1-2, 7. rész:
késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett eszköz ajánlati ára, egyebekben lásd
fent
A szerződés meghiúsulása esetén nyertes AT az általános forgalmi adó nélkül számított ajánlati ár 20 %ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni AT részére.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén addig felmerült késedelmi kötbér levonásra került.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található
rendszer által generált, továbbá Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával.
A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word formátumban
rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az
Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell
az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
2. Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást
kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő 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. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy
az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
követelményeknek.

4. A nem a megadott valutanemben rendelkezésre álló
adatok vonatkozásában az átszámítás alapját referencia esetén a teljesítés napján az MNB által
közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország központi bankja által a fentiek szerint megadott napon érvényes
devizaárfolyamon számított euró
ellenérték képezi. Ebben az esetben csatolandó az átszámításra vonatkozó, az Ajánlattevő által
készített dokumentum is.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt.
71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6)
bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági
szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban
és dokumentációban szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a
hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az
ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. Ajánlatkérő hiánypótlás
során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikre vonatkozóan az
ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható.
6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt.
rendelkezései az irányadóak.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
az EKR rendszerideje szerint értendő.
10. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti két hónapja alatt 60 napot ért Ajánlatkérő.
tovább VI.4.3.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.3) További információk:
11. Ajánlatkérő a 74. § (2) bekezdését a 7. rész kivételével valamennyi rész esetén alkalmazza.
12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához egyik rész esetén
sem.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza valamennyi rész esetén.
14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdasági társaság létrehozását.
15. FAKSZ: Kalapos Attila (00032), Bajnóczi Gabriella, (00054) 1535 Bp., Pf. 904. info@perfekttender.hu

16. Az ajánlatban szerepeltetni kell a megajánlott eszköz gyártóját, típusát, gyártási évét, származási
helyét és a műszaki tartalomra tett részletes megajánlást a kiadott minta szerinti tartalommal.
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (7368/2019)
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: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóczián Zsófia
Telefon: +36 17691704
E-mail: koczian.zsofia@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
Hivatalos név: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44803047
Postai cím: Bányatelep
Város: Gánt
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóczián Zsófia
Telefon: +36 17691704
E-mail: koczian.zsofia@zsgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42150004
Postai cím: Gesztenyés Út 1
Város: Tordas
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2463
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóczián Zsófia
Telefon: +36 17691704
E-mail: koczian.zsofia@zsgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000455822019/
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/EKR000455822019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer-alapanyag beszerzése Fejér megye
Hivatkozási szám: EKR000455822019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény és a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
részére élelmiszer alapanyag beszerzése 2019-2020”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész FMISZI - Tej, tejtermékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

15500000-3

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8154 Polgárdi-Tekerespuszta
7011 Alap, Aranypuszta 1.
2060 Bicske, Szent László u. 48.
8082 Gánt-Bányatelep
7017 Mezőszilas, Fő u. 55.
2433 Sárosd, Szabadság tér 1.
8074 Csókakő, Tölgyfa u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Tej, tejtermékek a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
371.911 db +30 % opció
23.279 kg + 30% opció
116.410 l + 30% opció
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.

Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 2. rész FMGSZI - Tej, tejtermékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15500000-3

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2463 Tordas Gesztenyés út 1
1183 Budapest Ráday Gedeon u.3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Tej, tejtermékek a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
110.138. db +30% opció
6.573 kg +30% opció
28.861 l +30% opció
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 3. rész:FMISZI- Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15300000-1

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8154 Polgárdi-Tekerespuszta
7011 Alap, Aranypuszta 1.
2060 Bicske, Szent László u. 48.
8082 Gánt-Bányatelep
7017 Mezőszilas, Fő u. 55.
2433 Sárosd, Szabadság tér 1.
8074 Csókakő, Tölgyfa u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
304.114 db +30 % opció
321.430 kg +30 % opció (zöldség-gyümölcs)
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 4. rész:FMGSZI- Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15300000-1

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2463 Tordas Gesztenyés út 1
1183 Budapest Ráday Gedeon u. 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
részére
Beszerzési mennyiség:
41.090 db +30% opció
66.080 kg +30 % opció (zöldség-gyümölcs)
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 5.rész: FMISZI- Szárazáru
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15400000-2

További tárgyak:

15600000-4
15800000-6
15851100-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8154 Polgárdi-Tekerespuszta
7011 Alap, Aranypuszta 1.
2060 Bicske, Szent László u. 48.
8082 Gánt-Bányatelep
7017 Mezőszilas, Fő u. 55.
2433 Sárosd, Szabadság tér 1.
8074 Csókakő, Tölgyfa u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: Szárazáru beszerzése a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére

Beszerzési mennyiség:
212.218 db + 30% opció
149.753 kg +30 % opció
37.235 l +30% opció
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 6. rész: FMGSZI- Szárazáru
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

15400000-2

További tárgyak:

15600000-4

Kiegészítő szójegyzék

15800000-6
15851100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2463 Tordas Gesztenyés út 1
1183 Budapest Ráday Gedeon u. 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: Szárazáru beszerzése a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
170.590 db + 30 % opció
40.587 kg +30% opció
11.901 l +30% opció
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 7.rész: FMISZI –Mirelit
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15200000-0

További tárgyak:

15220000-6
15800000-6
15896000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8154 Polgárdi-Tekerespuszta
7011 Alap, Aranypuszta 1.
2060 Bicske, Szent László u. 48.
8082 Gánt-Bányatelep
7017 Mezőszilas, Fő u. 55.
2433 Sárosd, Szabadság tér 1.
8074 Csókakő, Tölgyfa u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
7. rész: Mirelit beszerzése a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
96.832 kg
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 8. rész: FMGSZI –Mirelit
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15200000-0

További tárgyak:

15220000-6
15800000-6
15896000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2463 Tordas Gesztenyés út 1
1183 Budapest Ráday Gedeon u. 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8. rész: Mirelit beszerzése a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
46.886 kg
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 9. rész: FMISZI- Hústermékek, húskészítmények
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15130000-8

További tárgyak:

15131700-2
15800000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8154 Polgárdi-Tekerespuszta
7011 Alap, Aranypuszta 1.
2060 Bicske, Szent László u. 48.
8082 Gánt-Bányatelep
7017 Mezőszilas, Fő u. 55.
2433 Sárosd, Szabadság tér 1.
8074 Csókakő, Tölgyfa u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
9. rész: Hústermékek, húskészítmények beszerzése a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
1.117 db + 30% opció
124.594 kg +30% opció
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 10. rész: FMGESZI- Hústermékek, húskészítmények
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15130000-8

További tárgyak:

15131700-2
15800000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2463 Tordas Gesztenyés út 1
1183 Budapest Ráday Gedeon u. 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
10. rész: Hústermékek, húskészítmények beszerzése a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális
Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
245 db +30% opció
22.008 kg +30% opció
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 11. rész: FMISZI- Kenyér és pékáru
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15600000-4

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8154 Polgárdi-Tekerespuszta
7011 Alap, Aranypuszta 1.
2060 Bicske, Szent László u. 48.
8082 Gánt-Bányatelep
7017 Mezőszilas, Fő u. 55.
2433 Sárosd, Szabadság tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
11. rész: Kenyér és pékáru beszerzése a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
534.923 db +30% opció
172.600kg +30% opció
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő

tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Folyt. II.2.3.) További teljesítési helyszínek:
- 8074 Csókakő, Tölgyfa u.2.
- 8154 Polgárdi-Ipartelep, Somlyói út 2/a
II.2.1)
Elnevezés: 12. rész: FMGESZI- Kenyér és pékáru
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

15600000-4

További tárgyak:
15800000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2463 Tordas Gesztenyés út 1
1183 Budapest Ráday Gedeon u. 3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12. rész: Kenyér és pékáru beszerzése a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény részére
Beszerzési mennyiség:
240.800 db +30% opció

57.050 kg +30% opció
Ajánlatkérő az opcionális mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
A részletezett beszerzendő termékeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre
bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a
Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó követelményeknek és az árazatlan
terméklistában előírt követelményeknek.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen
ajánlattételi felhívásban és egyéb a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
ajánlatot jelen ajánlattételi felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes
műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során
az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek
kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék
az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is
tehető ajánlat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben ezen 24 hónapos időszak
alatt az opciót is tartalmazó keretmennyiség nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
alapján Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartalmát meghosszabbíthatja a
keretmennyiség kimerüléséig, de legkésőbb a 24 hónapot követő 4. hónap végéig. A hónapokban
megadott időtartamokat nem naptári hónapban kell értelmezni.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális 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: Opció: A jelen felhívás II.2.4) pontjában megadott beszerzési mennyiségek
30%-a.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti
bírálat körében kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A véglegessé vált határozatot a gazdasági
szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén az egyes
közös ajánlattevők tekintetében külön-külön kell benyújtania. Az egyes közös ajánlattevők nevében a
Kbt. 41/A. § (4) bek. szerinti meghatalmazott jár el.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, ha az Ajánlattevő olyan társaságnak
minősül, amely a szabályozott piacon nem jegyeznek és a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Pm.tv.) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik,
akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pm.tv. 3. § 38. pont a)–
b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások benyújtásakor, továbbá nyilatkozni szükséges, hogy
ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e, melyet a szabályozott piacon jegyeznek.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az
ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró
okok fenn nem állásást, figyelemmel a Kr. 3. § (2) bek. és a Kbt. 41/A. § (4) bek.-re.
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása (Kbt. 69.§ (4)-(7) bek.) a Kr. 8. §, 10.
§, 12–14. §, 15. § (1) bek., 16. § szerint történik, alvállalkozók esetében a Kr. 15. § irányadó.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell
benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével.
A Kr. 1. § (7) bekezdés irányadó.
A Kr. 1. § (1)-(2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kr. 1. § (4)-(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot
szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). A közbeszerzési dokumentumokban
megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák
kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között
elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az
ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű
nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa”
szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok
bekérése az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 21-22. § foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat.

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,
azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.
M.1. Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de
legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának (élelmiszer-alapanyag
szállítása) megfelelő területen végzett legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített szállításait a Kr. 22. § (1) bek. meghatározott formában és 22. § (2)
bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. –ban foglaltakra.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki
kell derülnie.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződés tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
megállapítható legyen,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
- a korábbi szállítás mennyisége, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés
megállapítható
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
M2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés d) pontja alapján
élelmiszerre / élelmezési alapanyagra érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer meglétét
igazoló tanúsítványt vagy dokumentumot, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett
szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékait valamennyi rész vonatkozásában.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1.-M.2. alkalmassági követelménynek a 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, ez esetben csatolandó az előszerződés továbbá a Kbt. 65. § (9)
bekezdés is irányadó. AT-nek nyilatkozni szüksége, hogy igénybe vesz-e (nemleges tartalommal is)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett,
a közbeszerzés tárgyának megfelelő területen végzett, a szerződésnek és az előírásoknak
megfelelően teljesített referenciával, referenciákkal, amely(ek) vonatkozásában:
1. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (tejtermék) mennyisége összesen
nem éri el a 223.147 db-t vagy 13.968 kg-ot vagy 69.846 l-t.
2. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (tejtermék) mennyisége összesen
nem éri el a 66.083 db-ot vagy 3.944 kg-ot vagy 17.317 l-t.
3. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (zöldség-gyümölcs) mennyisége
összesen nem éri el a 182.468 db-ot vagy 192.858 kg-ot.
4. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (zöldség-gyümölcs) mennyisége
összesen nem éri el a 24.654 db-ot vagy 39.648 kg-ot.
5. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (szárazáru) mennyisége összesen
nem éri el a 127.331 db-ot vagy 89.852 kg-ot vagy 22.341 l-t.
6. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (szárazáru) mennyisége összesen
nem éri el a 102.354 db-ot vagy 24.352 kg-ot vagy 7.140 l-t.
7. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (mirelit) mennyisége összesen
nem éri el a 58.099 kg-t.
8. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (mirelit) mennyisége összesen
nem éri el a 28.132 kg-ot.
9. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (hús, húskészítmények)
mennyisége összesen nem éri el a 670 db-ot vagy 74.757 kg-ot.
10. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (hús, húskészítmények)
mennyisége összesen nem éri el a 147 db-ot vagy 13.205 kg-ot.
11. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (kenyér-pékáru) mennyisége
összesen nem éri el a 320.954 db-ot vagy 103.560 kg-ot.

12. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (kenyér-pékáru) mennyisége
összesen nem éri el a 144.480 db-ot vagy 34.230 kg-ot.
Ajánlattevő valamennyi részre vonatkozó alkalmassági feltételt részenként legfeljebb 3 db
szerződésből igazolhatja.
Több részajánlattétel esetén, külön-külön szükséges igazolni, azonban több részajánlattétel esetén
Ajánlattevő egy referenciával is igazolhatja alkalmasságát, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az
adott részekre vonatkozó előírás összesen értékét.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: érvényes HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert igazoló tanúsítvánnyal vagy dokumentummal, vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (figyelemmel a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész:
Szerz.- biztosító mellékköt.-ség:
Nyertes ajánlattevő késedelmi (érintett termékek nettó ellenértékének15%-a) és meghiúsulási kötbér
fizetésére kötelezett. Meghiúsulási kötbéralap: a megrendelés meghiúsulása esetén a megrendelésben
szereplő és meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértéke, a teljes szerződés meghiúsulása esetén
a teljes mennyiségre (opciót is tartalmazó keretmennyiség) eső teljes nettó ellenérték, csökkentve a már
teljesített termékek nettó ellenértékével. Mérték:a kötbéralap 30%-a.
Hibás teljesítés: kicserélési/pótlási kötelezettség
Részszámla: havi 2 számla - termékcsoportonként.
Fizetési feltétel: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő a kifizetés során a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bek.-ben és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek.-ben foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Bővebben:KD-ben és a szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a
Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők
részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendeletnek megfelelően történik.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. §. (2) bekezdése
szerint nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az eljárás felületén
a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti
információkat.
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő
feltüntetését.
3. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés
4. Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Projekttársaság: Ajánlatkérő kizárja mind
ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. [Kbt. 35. § (9) bek.]
6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg (M.1.-M.2.)
7. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
8. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
9. Értékelés: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont alapján a legalacsonyabb ár szerint.
10. Hiánypótlás: Kbt. 71.§ alapján.

11. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében
az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB
devizaárfolyam az irányadó.
12. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
13. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
14. Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.
15. Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a kitöltött, aláírt terméklistát.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárásban: dr. Fodor Kata (lajstromszám
00150)
17. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az általa megajánlott termékek
megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt I. osztályú termékekre vonatkozó
követelményeknek és az árazatlan terméklistákban előírt követelményeknek valamennyi rész
esetében.
18. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a szállításokat az Európai Parlament és a Tanács élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendelete (továbbiakban 852/2004/EK rendelet) II. melléklete szerinti
elvárásoknak megfelelő szállítójárművel teljesíti.
19. A termékek minőség megőrzési idejének ¾ része a megrendelőt illeti meg és a szállítólevélen
kötelező feltüntetni a termékek minőség-megőrzési idejét vagy fogyaszthatósági idejét, azoknál a
termékeknél, ahol ez értelmezhető.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az
EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
21. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
22. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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)–
(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó 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:
2019/05/09 (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

UD PRAKTIKA Szállítási és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (8399/2019)
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: UD PRAKTIKA Szállítási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96124457
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eszenyi István
Telefon: +36 302304552
E-mail: info@udpraktika.hu
Fax: +36 52255712
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.
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/EKR000573492019/
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/EKR000573492019/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: szállítás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BGP-15 Spec. vegyület humán klinikai vizsgálathoz
Hivatkozási szám: EKR000573492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
UDPR-01/2019.: BGP-15 Speciális vegyület beszerzése humán klinikai vizsgálathoz
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: BGP-15 Spec. vegyület humán klinikai vizsgálathoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
O-(3-piperidino-2-hidroxi-1-propoil) nikotinsavamid-oxim hatóanyag humán klinikai vizsgálathoz
(inappropriate sinus tachycardia indikációra vonatkozó) szükséges hatósági dossziéval. A beszerzés
mennyisége 50.000 (azaz ötvenezer) darab 200 mg hatóanyagot tartalmazó kapszula és 50.000 (azaz
ötvenezer) darab placebo kapszula. A közbeszerzés tárgyának felhasználhatósága 2019. évre korlátozódik
és a termékhez kapcsolódó, humán klinikai vizsgálathoz szükséges hatósági dosszié alapján a klinikai
vizsgálatot előzetesen engedélyeztetni kell, amely engedély birtokában kezdődhet a vizsgálati alanyok
beválogatása, majd azt követően a humán vizsgálat.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő
behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget.
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos
behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban részletesen leírtakkal egyenértékű termék
megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
B) Kizáró okok igazolási módja:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
(a továbbiakban: EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKDban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által benyújtani a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell
benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a
Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8., 10., 12., 14., 16. § szerint kell
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (6a) bekezdésében
foglaltakra.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra
vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az 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: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyigazdasági alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági
feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:

Ajánlatkérő az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a
Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös
ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban
elegendő a IV. rész „alfa” pont kitöltése. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása
kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a
Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
M.1.) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a Rendelet 21. (1)
bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását (lásd felhívás VI.5. pont) megelőző 3 évben
teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2)
bek. szerint.
A referencia igazolásban illetve nyilatkozatban meg kell adni legalább
— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
— a szállítás tárgyát, mennyiségét,
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal) és helyét,
— a szerződést kötő másik fél részéről információ nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (1a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkérő
3 év teljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb
6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike
által kitöltött külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak,
amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell
benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított
három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db, legalább
1000 darabot tartalmazó vegyszerek és/vagy orvostechnikai fogyóanyagok szállításáról szóló
referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a
szerződés részteljesítéseként valósult meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. AT egy számla kiállítására jogosult a szerződés
szerint, részszámlázásra és előlegfizetésre nincs mód. A számla kifizetésére utólag, a teljesítésigazolás
kiadása után utófinanszírozással kerül sor. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben
meghatározottak alapján kerül sor 30 napos fizetési határidővel.
Késedelmi kamat: Ptk.6:155. § szerint.
Késedelmi kötbér: 1 %/naptári nap, maximum 15 %. Alapja: nettó szállítási díj.
Meghiúsulási kötbér: 20 %, alapja: nettó szállítási díj.
Jótállás: 5 hónap.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A közbeszerzés tárgyának felhasználhatósága 2019. év végére korlátozódik és a
termékhez kapcsolódó, humán klinikai vizsgálathoz szükséges hatósági dosszié alapján a klinikai
vizsgálatot előzetesen engedélyeztetni kell, amely engedély birtokában kezdődhet a vizsgálati
alanyok beválogatása, majd azt követően a humán vizsgálat. Tehát a rövid lejárati idő (a hatóanyag
szavatossági ideje) miatt legkésőbb 2019. július közepén, a megfelelő engedélyek megléte mellett el
kell kezdeni a vizsgálatot és az engedélyezéshez szükséges a gyártási dokumentáció is. A humán
(embereken végzett) klinikai vizsgálatok engedélyeztetése az Egészségügyi Tudományos Tanács
megfelelő szerve végzi (Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és
Kutatásetikai Bizottsága), amely szakhatóságként közreműködik a vizsgálat engedélyezésében.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
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: 2019/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében
a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer 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
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a közbesz-i dok-ban előírtak, és a 424/2017.(XII.19.) Korm.
rend. az irányadó.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás
helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz
csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát
vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás mintáját. Ha cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.
4. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
5. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó (nemleges tartalom esetén is).
6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint. A
Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be, úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
7. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt.
35. §).
8. A dok-ok a Kbt. 47. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók.
9. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltünteti a
Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
11. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. E körben AT-nek be kell nyújtania az AK
által kiadott tételes árajánlatot az ajánlattevő által beárazva.
12. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának
napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
14. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. Ajánlatkérő helyszíni bejárást/konzultációt nem tart.

16. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
17. FAKSZ: Dóka Edit, lajstromszám: OO707.
18. A IV.2.6) pont esetében 1 hónap = 30 nap.
19. AK a Kr. 30.§ (4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és
igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban
állapítja meg.
20. Részajánlattétel kizárásának indoklása: a beszerzés tárgyát korlátozottan hozzáférhető
(különösen a klinikai vizsgálathoz szükséges dosszié miatt) ritka komplex készítmény szállítása
képezi. A beszerzés tárgya homogén, egyféle termék szállítását tartalmazza, ezért nem lehetséges a
részekre történő ajánlattétel.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedül
értékelési szempontját.
AK indokolatlannak tartja, hogy az ajánlati áron kívül más értékelési szempontot is alkalmazzon,
mivel az ajánlati áron kívüli más értékelési részszempont alkalmazása nem jelentene további
lényeges minőségi előnyt az AK részére. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén és AK
által konkrétan meghatározott termék, ezért nincs más olyan objektíven mérhető paraméter, amelyre
vonatkozóan érdemes és célszerű lenne minőségi értékelési részszempontot alapítani.
22. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
23. A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési 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 a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
A IV.1.1) pontban megadott, a gyorsított eljárás indoklásának folytatása:
Az engedély benyújtásához szükséges a beszerzendő BGP-15 kapszula gyártási dokumentációja
is. Piackutatások alapján a jelenleg előállított és az országban rendelkezésre álló hatóanyag lejárati
ideje 2019. november vége. Annak érdekében, hogy a készítménnyel időben el tudjuk kezdeni a
vizsgálatokat, minél előbb rendelkeznünk kell a termékkel és a dokumentációval is. A hatóanyag a
lejárati idő után elvesztheti a hatását, elbomolhat és káros, akár egészségre ártalmas metabolitok
is keletkezhetnek belőle. Ezért lejárt hatóanyagot tartalmazó készítmény emberi célú felhasználása
csak akkor engedélyezhető, ha azt újra teljes vizsgálattal ellenőrizték és arra az OGYÉI megfelelő
szerve engedélyt ad (ez egy hosszú, minimum féléves folyamat).
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:
2019/05/09 (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

Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság (8391/2019)
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: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76131644
Postai cím: József nádor Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
Telefon: +36 17849913
E-mail: apz@apz.hu
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apz.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: Magyar Állam tulajdonában álló 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: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nedvesítés
Hivatkozási szám: EKR001103052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

43323000-3

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya nedvesítéséhez szükséges eszközök
beszerzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 535000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Nedvesítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

43324000-0

További tárgyak:
43328000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszegi 0779 helyrajzi számon nyilvántartott
terület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya nedvesítéséhez szükséges eszközök
szállítása és üzembe helyezése képezi.
Nyertes ajánlattevő ennek keretében 1 db autóipari fejlesztési célokat szolgáló fék tesztfelület vizező
rendszerének szállítására és üzembe helyezésére köteles.
A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt szállítási határidő [(egész számban kifejezett naptári napban
megadva (45-90)] 10
2 Jótállás vállalt időtartama [(egész számban kifejezett hónapban megadva(24-60)] 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás

Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 250 - 577031
(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: Nedvesítés
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:
2019/05/07 (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: 1
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: HMP-Bau GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70531055
Postai cím: Ernst-Swatek-Strasse 4
Város: Wolfsberg
NUTS-kód: AT213
Postai irányítószám: 9400
Ország: Ausztria
E-mail: wm@hmp-bau.com
Telefon: +43 6642644945
Internetcím(ek): (URL)

Fax: +43 463512199
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 561098944
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 535000000
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: építési, kivitelezési
munkák
villamossági munkák
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőn kívül az alábbi ajánlattevők nyújtottak be
ajánlatot:
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (székhelye: HU – 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; adószám:
13748429-2-20) és Technische Hydraulikgeräte GmbH (székhelye: A – 1090 Bécs, Nußdorfer Straße
25.; HÉÁ Európai Uniós adószám: ATU15079206) közös ajánlattevők
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás során nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Fele (8402/2019)
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: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42858926
Postai cím: Siklósi Út 52
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502164
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.biokom.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
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatás ellátása (BIOKOM NKft.)
Hivatkozási szám: EKR000293372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Ajánlatkérő vagyonelemeinek biztosítása. 2. rész: Géptörés biztosítása, az Ajánlatkérő
tevékenységével, működésével összefüggő felelősségbiztosítások, gépjárművek casco és kötelező
felelősségbiztosítása, a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása, illetve a dolgozók élet- és
balesetbiztosítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vagyonbiztosítási szolgáltatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

66000000-0

További tárgyak:

66510000-8

Kiegészítő szójegyzék

66515200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Siklósi út 52. (a teljesítés helyszíneinek
felsorolását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BIOKOM Nonprofit Kft. tulajdonában, üzemeltetésében és/vagy kezelésében lévő épületek, gépek,
berendezések, informatikai eszközök és készletek vagyonbiztosítása, és szállítmány-biztosítás 12 hónapos
időtartamban.
Igényelt kockázati körök:
Vagyonbiztosítás (ingó + ingatlan) esetében (összesen 3 528 317 000 Ft értékre):
— Tűz- és elemi kár biztosítása (all risk)
— Betöréses lopás, rablás és rongálás biztosítása
— Lopás és rongálási károk biztosítása
— Üvegtörés biztosítás
— Géptörés biztosítás
— Elektronikai eszközök biztosítása
— Szállítmánybiztosítás
A szolgáltatás részletes leírását – ideértve a biztosítandó tevékenységi körök meghatározását is – a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szerződés időtartama további 12 hónappal meghosszabbítható a
felhívás II.2.7) pontja szerinti feltételekkel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 1
Költség kritérium –

x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám:0-10 pont. Módszer: ár alszempontjai esetén fordított arányosítás, a
minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontja esetén: pontozás.
II.2.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatás(vagyonbiztosítást kivéve)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

66000000-0

További tárgyak:

66510000-8
66511000-5
66512100-3
66513200-1
66514110-0
66515000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, Siklósi út 52. (a teljesítés helyszíneinek
felsorolását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rendszámos és rendszám nélküli járművek géptörés biztosítása, az Ajánlatkérő tevékenységével,
működésével összefüggő felelősségbiztosítások, gépjárművek casco és kötelező felelősségbiztosítása,
a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása, illetve a dolgozók élet- és balesetbiztosítása 12 hónapos
időtartamban.
Igényelt kockázati körök:
1. Felelősségbiztosítás (kombinált kártérítési limit: 100 000 000 Ft/év).
— Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás (kártérítési limit: 10 000 000 Ft/kár, 50 000 000 Ft/év)
— Munkáltatói felelősségbiztosítás (kártérítési limit: 20 000 000 Ft/kár, 60 000 000 Ft/év)
— Szolgáltatói felelősségbiztosítás (kártérítési limit: 5 000 000 Ft/kár, 10 000 000 Ft/év)
— Környezetszennyezés felelősségbiztosítás (kártérítési limit: 10 000 000 Ft/kár, 10 000 000 Ft/év)
— Kiegészítő biztosítási kockázatok (kártérítési limit: 5 000 000 Ft/kár, 25 000 000 Ft/év) és egyedi
felelősségbiztosítás (szerződéses feltételek szerint)
2. Élet és balesetbiztosítás 629 fő dolgozó vonatkozásában
3. D&O biztosítás (vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás) (kártérítési limit: 400 000 000 Ft/kár, 400 000
000 Ft/év)
4. Gépjármű biztosítás esetében:
— Gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása, keretszerződés (222 db gépjármű vonatkozásában)
— Gépjárművek casco biztosítása, keretszerződés (111 db gépjármű vonatkozásában)
A szolgáltatás részletes leírását – ideértve a biztosítandó tevékenységi körök meghatározását is – a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szerződés időtartama további 12 hónappal meghosszabbítható a
felhívás II.2.7) pontja szerinti feltételekkel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem) 1
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés során adható pontszám:0-10 pont. Módszer: ár alszempontjai esetén fordított arányosítás, a
minőségi kritériumok 1. értékelési részszempontja esetén: pontozás.
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: 2019 /S 077 - 183481
(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: 1 Elnevezés: Vagyonbiztosítási szolgáltatás
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 - 183481 (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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Biztosítási szolgáltatás(vagyonbiztosítást kivéve)
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 - 183481 (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 a tárgyi eljárás ajánlati felhívásának visszavonásáról
határozott, mely döntéséről az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül értesítette az
érintett gazdasági szereplőket.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

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

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (8340/2019)
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: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: akadálymentesítés az 56/56A villamosok vonalán II
Hivatkozási szám: EKR001152452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71320000-7

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján "Megállóhelyek akadálymentesítése az 56/56A villamosok vonalán engedélyezési és kiviteli tervek, tenderdokumentáció készítése, és a szükséges jóváhagyások megszerzése
II"
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 48900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: akadálymentesítés az 56/56A villamosok vonalán II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKK Rumbach Center Irodaház (1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 19-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján "Megállóhelyek akadálymentesítése az 56/56A villamosok vonalán –
engedélyezési és kiviteli tervek, tenderdokumentáció készítése, és a szükséges jóváhagyások megszerzése
II"
Vállalkozó feladata 5 db villamosmegálló akadálymentesítésének (peronépítés), 1 db villamosmegálló
elbontásának, valamint 700 méter villamospálya (vasúti pálya) átépítésének megtervezése és
engedélyeztetése a hozzá tartozó, áramellátást biztosító felsővezetéki rendszer átépítésével együtt.
(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/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott építőmérnöki
vagy közlekedésmérnöki, vagy azokkal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember vasúti
pálya tervezésére és/vagy felújításának t 25
2 Az M/2.2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott villamosmérnöki, vagy azzal
egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember vasúti erősáramú vagy gyengeáramú
tervezésben szerzett 60 hónap felett 25
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 021 - 046182
(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: 1056/7-30/2018 Rész száma: Elnevezés: akadálymentesítés az 56/56A villamosok
vonalán II
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:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81903401
Postai cím: Bécsi Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozlekedes.hu
Telefon: +36 12352000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17901021
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48900000
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: vasúti erősáramú
és gyengeáramú tervezés, közműtervezés, zöldfelület-tervezés, vasúti vágánytervezés
- TETRA-COM Kft. 12135374-2-42 és további, még nem ismert alvállalkozók
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlatot tevők:
"KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
1052 Budapest, Bécsi utca 5.
10336706-2-41
Nettó ajánlati ár (nettó forint): 48 900 000
Az M/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott építőmérnöki vagy közlekedésmérnöki,
vagy azokkal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember vasúti pálya tervezésére és/vagy
felújításának tervezésére vonatkozó 60 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hónap): 24
Az M/2.2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott villamosmérnöki, vagy azzal egyenértékű
végzettséggel rendelkező szakember vasúti erősáramú vagy gyengeáramú tervezésben szerzett 60
hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hónap): 24
Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes.
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:
2019/05/09 (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)

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (0971/2019)
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: 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: kozbeszerzes@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/
EKR000085272018/reszletek
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Útfenntartás, fejlesztés, tervezés
Hivatkozási szám: EKR000085272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233142-6

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe
tartozó közutak és tartozékaik építési jellegű fenntartására, fejlesztésére és tervezésére (legalább 12
hónapra, de legfeljebb 48 hónapra).
A szerződés hatályba lépésének várható időpontja: 2019.01.01.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Útfenntartás, fejlesztés, tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

34992000-7

További tárgyak:

34993000-4

Kiegészítő szójegyzék

45233120-6
45233141-9
45233142-6
45233161-5
45233162-2
45233220-7
45233290-8
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe tartozó közutak és tartozékaik
fenntartása, fejlesztése és tervezése, az alábbiak szerint.
A Budapest, XIII. kerület közigazgatási területén meglévő út-, kerékpárút-, járda-, padkafelületek, terek
építési jellegű fenntartása, felújítása, valamint új út, kerékpárút, járda építése, meglévő felújítása összesen:
– közterületi burkolt útfelületek: 957.979 m2 (115,3 km.)
– közterületi kerékpárutak felületei: 26.757 m2 (12,2 km.)
– közterületi burkolt gyalogutak, járdák felületei: 512.651 m2 (198,6 km.)
– közterületi burkolatlan felületek: 643.427 m2
– közterületi pollerek, korlátok: 1.800 db.
– forgalomlassító elem csomópont (műanyag aszfalt, térkő): 362 db
– forgalomtechnikai elemek (KRESZ táblák és oszlopok valamint burkolati jelek) javítása, létesítése:
800-1000 db
– sebességmérő berendezések: 12 db
– forgalomtechnikai, és kiskorrekciós tervek készítése, jóváhagyás beszerzése: 20 db

– útvíztelenítéssel kapcsolatos fenntartási javítási munkák: 20-30 alkalom
– gyalogátkelőhely tervezése, jóváhagyás beszerzése, kivitelezése: 5-10 db
– térkő burkolatú kiemelt csomópontok építése, javítása: 5 db
– burkolati jelek felülvizsgálata, tervezése, engedély beszerzése, kivitelezése: 2-3 helyszínen
– térkő és gyeprács burkolatú parkolók tervezése, engedély beszerzése, kivitelezése: 4-7 helyszínen
– aszfaltbetonos kopórétegű kátyúzási, vagy felújítási munkák: összesen kb. 8-10 ezer m2-en.
Tételes feladatjegyzéket a dokumentáció melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel keretszerződést köt, a becsült értékként meghatározott keretösszeg
erejéig. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére. Amennyiben a szerződés hatálya
alatt a szerződéses keretösszeg kimerül, akkor a szerződés összege maximum az eredeti összeg 50 %ának megfelelő mértékben növelhető, annak hiányában a keretszerződés automatikusan megszűnik.
Ajánlatkérő továbbá fenntartja a jogot arra, hogy egyes tervezési vagy beruházási feladatokra külön
közbeszerzési vagy a beszerzési értékhatár szerinti versenyeztetési eljárást folytat le.
(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 M2) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakemberek
alkalmassági követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
2 Reagálási idő (élet- és/vagy balesetveszély elhárításnál (percben megadva, a megrendeléstől/
értesítéstől számítva) 10
3 Jótállás az 50 nm feletti egybefüggő kopóréteg és/vagy szegélyezés kivitelezési munkákra,
valamint a térkövezésre (hónapban megadva, minimum 6 hónap, maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tételes ajánlatban szereplő tervezési-felmérési feladatok (tételes egységárjegyzék 217-223. tételei) vételi opciónak minősülnek. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy
ezen feladatokat – a nyertes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás, valamint a felmerülő tervezési
feladatok időigénye ismeretében – külön szerződés alapján rendelje meg.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti (ideértve a vállalt jótállás időszaka alatti) késedelmes
vagy hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 50 M Ft
teljesítési biztosíték nyújtását írja elő. Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentumokban.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
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 147 - 335700
(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: Útfenntartás, fejlesztés, tervezés
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:
2019/01/01 (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: Aszfaltbeton Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85660564
Postai cím: Venyige Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: Magyarország
E-mail: info@aszfaltbeton.hu
Telefon: +36 12645696
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12645696
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: 2000000000
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: burkolatjelek
festése; kiegészítő és segédmunkák; nagyfelületű gépi aszfalt bedolgozás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma: 12007516-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a
dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII.
tv.) rendelkezései az irányadóak.
Kiegészítés a III.1.3. pontban szereplő M.1. alkalmassági feltételhez: A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb
8 éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
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:
2019/05/09 (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)

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (8417/2019)
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: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14558144
Postai cím: Külterület
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Holopné Dr. Sztrein Beáta
Telefon: +36 307852097
E-mail: holopne@dareh.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dareh.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: Nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000053282019
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:
A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. részére villamos energia beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 62070573 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: DAREH BÁZIS Nonp. Zrt. villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz.
5510 Dévaványa, Külterület 0752/19 hrsz.
5700 Gyula, Külterület 0567/1 hrsz.
5746 Kunágota, Külterület 0100/4 hrsz.
5820 Mezőhegyes, Belterület 261/84 hr
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos energia adásvételi szerződés a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. részére, a magyar villamos energia
átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek
megfelelő minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása)
2019.05.01. (0:00) - 2020.12.31. (24:00) közötti időszakra vonatkozóan, menetrend adási kötelezettség
nélküli teljes ellátásalapú villamos energia adás-vételi szerződés keretében (ajánlattevő feladata a szerződés
alapján ajánlatkérő által megvásárolt villamos energiának az elosztói hálózatba való betáplálása). Az ajánlati
ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147-148. §-aiban meghatározott pénzeszközöket,
az általános forgalmi adót, az energia adót és egyéb adókat, valamint hatósági díjtételeket. A szerződött
villamos energia összmennyiség 20 hónapra: 3.091.164 kWh melytől Ajánlatkérő (Felhasználó) + 30%
mennyiségben térítésmentesen eltérhet.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
A karakterkorlátozás miatt a II.2.3.) pont folytatása:
5820 Mezőhegyes, Belterület 23/7 hrsz.
5900 Orosháza, Belterület 2436/34 hrsz.
5520 Szeghalom, Külterület 052/19 hrsz.
5530 Vésztő, Külterület 0467/36 hrsz.
(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: + 30% mennyiségi eltérés lehetséges.

Ajánlatkérő + 30% mennyiségű villamos energiát szerződésben rögzített feltételekkel és vételáron
vételezhet a lejárat időpontjáig bármely telephelyen. Az eltérés mértéke az összmennyiséghez
viszonyítottan mérendő.
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: 2019 /S 021 - 045431
(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: DAREH BÁZIS Nonp. Zrt. villamos energia 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:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33474423
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: komuves.eva@alteo.hu
Telefon: +36 12368054
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12368051
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62070573
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 egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1131 Budapest Babér Utca 1-5.
Adószáma: 23720448-2-41
Ajánlattevő neve: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 1117 Budapest Infopark Sétány 1.
Adószáma: 25343502-2-44
Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Adószáma: 12928130-2-44
Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest Váci Út 17.
Adószáma: 24765648-2-44
Ajánlattevő neve: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1031 Budapest Szentendrei Út 207-209.
Adószáma: 12898019-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026
Ország: 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
meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (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)

Debreceni Egyetem (8218/2019)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-766_Ultrahangos szövet disszekciós eszköz
Hivatkozási szám: EKR000160122019
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:
DEK-766_Adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére
ultrahangos szövet disszekciós eszköz és tartozékainak beszerzésére
1 db ultrahangos szövet disszekciós eszköz konzollal, lábpedállal, sebészeti felhasználásra.
A részletes paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 30190797 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: DEK-766_Ultrahangos szövet disszekciós eszköz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika
(4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés ultrahangos szövet disszekciós eszköz és tartozékainak beszerzése Debreceni
Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika részére:
1 db Ultrahangos szövet disszekciós eszköz konzollal, lábpedállal, sebészeti felhasználásra
Tartozékok:
2 db többször használatos egyenes kézi eszköz
2 db sterilizáló doboz kézi eszközhöz
2 db sterilizálható csavarozó aljzat
1 doboz (6 db) egyszer használatos steril csavarkulcs
1 doboz (2 db) szennyeződés védő filter
1 doboz (6 db) egyszer használatos összekötőcső a legalább 23 kHz-es kézi eszközhöz
1 doboz (4 db) 23 kHz egyenes standard tip; hossza 7,6-8,0 cm, átmérője 1,9-2,0 mm
1 doboz (4 db) 23 kHz egyenes Makro tip; hossza 7,6-8,0 cm, átmérője 2,6-2,65 mm
Jelen eljárásban csak új termék ajánlható meg. A leszállított termékre Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell
vállalnia.
A beszerzés magában foglalja a szállítást, helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatokat és betanítást is
(8 munkaórában).
A részletes paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
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 – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására
szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A többször használatos egyenes kézi eszköz frekvenciája
(legkedvezőtlenebb: 23 KHz; legkedvezőbb 30 KHz) 15
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdésére tekintettel az ajánlatba becsatolt szakmai ajánlatnak minősülő
termékleírásokat tekinti a megajánlások alátámasztásának.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő
intézkedésekről szóló 241/2018. (XII.13.) Korm. rendeletben biztosított ösztönző támogatás terhére
kívánjuk megvásárolni az eszközöket. Amennyiben a közbeszerzés elhúzódik az államháztartási
törvény végrehajtási rendeletében (368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet) foglaltak alapján a
pénzmaradvány felhasználást az irányító szerv jóváhagyása nélkül nem tudjuk felhasználni.
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: 2019 /S 045 - 102211
(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: DEK-766_Ultrahangos szövet disszekciós 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:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Inco-Med Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79252250
Postai cím: Soroksári Út 48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: incomed@incomed.hu
Telefon: +36 14045475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14045475
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30190797
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 neve, címe, adószáma:
- Inco-Med Kft., 1095 Budapest, Soroksári út 48., 12350687-2-43
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: : 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (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)

Debreceni Egyetem (8318/2019)
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: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 5251270073068
E-mail: juhaszne.erzsebet@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-601 Klíma karbantartás és szivárgásvizsgálat
Hivatkozási szám: EKR000315342018
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:
DEK-601 Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem klíma-karbantartási és szivárgásvizsgálati munkáinak
elvégzésére
1. rész: Klímák és hűtőgépek karbantartása: 1756 db készülék és a hozzá tartozó beltéri egységek
2. rész: Szivárgásvizsgálat: 302 db vizsgálat/ év
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12244500 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Klímák és hűtőgépek karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés Debreceni Egyetem szervezeti egységei részére Klímák és hűtőgépek karbantartása
DE klíma berendezéseinek (split, ablak, mobil, MRV, folyadékhűtők, fan-coil, Roof-top, technológiai hűtők)
átalánydíjas karbantartási és üzemzavar elhárítási munkái, a zavartalan üzemelés érdekében elvégzett
javításokkal együtt.
1.1. Split ablak és mobil rendszerű klímaberendezések karbantartása (1502 db 1864 db beltéri egységgel)
1.2. MRV rendszerű klímaberendezések karbantartás (68 db 659 db beltéri egységgel)
1.3. Folyadékhűtők, hűtőgázzal működő gépek karbantartása (137 db 910 db beltéri egységgel)
1.4. ROOF-TOP berendezések karbantartása (2 db)
1.5. Technológiai hűtőgépek karbantartása (47 db)
Nyertes ajánlattevőnek üzemzavar elhárítása érdekében telefonos készenléti szolgálatot kell működtetnie.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki leírásban megadott munkák elvégzésének, legfeljebb 1 kg
hűtőgáz utántöltésének és a karbantartás során felmerülő rezsianyagok, valamint a 15.000 Ft egyedi
értékhatárt meg nem haladó értékű alkatrészek költségét.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
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.
(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. Üzemzavar esetén a hiba bejelentésétől számítva vállalkozó mennyi időn
belül kezdi meg a hiba elhárítását munkaidőben (min. 60 perc - max. 180 perc) 15

2 2. M2.-2. pont szerinti min. nélk. Hűtő- és klímaber.-szerelő vizsgabiz. rend. szakemberek közül
az értékelésre bemutatott szakember 60 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (hónap) (0-72
hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A készülékek darabszáma a szerződés időtartama alatt +20%-al nőhet. A nettó
havidíj a szerződés időtartama alatt a berendezések számának változásával az alábbiak szerint
változhat:
A készülékek számának az ajánlati felhívásban szereplő alapmennyiséghez képest 2-5%-os
emelkedése esetén a vállalkozói díj 2%-kal,
5,01-10%-os emelkedés esetén 5%-kal,
10,01-15%-os emelkedés esetén 10%-kal,
15,01-20%-os emelkedés esetén 15%-kal emelkedhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám
alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1 értékelési szempont: arányosítás, 2. értékelési szempont:
egyenes arányosítás, ár: fordított arányosítás.
II.2.1)
Elnevezés: Szivárgásvizsgálat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71631430-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által szivárgásvizsgálatra
kötelezett klímaberendezései szivárgásvizsgálatának elvégzésére.
A szivárgásvizsgálatot a 14/2015 (II.10.) Korm. rendelet, 1005/2009/EK és az 517/2014/EK rendeletek
szerint kell végezni, és szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvet készíteni.
Összesen: 302 db vizsgálat/ év.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M2.-3. pont szerinti H-I., H-II. vagy H-IV. min. rend. szakemberek
közül az értékelésre bemutatott szakember 12 hónapot meghaladó szakmai tapasztalata (min. 0
hónap – max. 72 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A készülékek darabszáma a szerződés időtartama alatt +20%-al nőhet. A nettó
havidíj a szerződés időtartama alatt a berendezések számának változásával az alábbiak szerint
változhat:
A készülékek számának az ajánlati felhívásban szereplő alapmennyiséghez képest 2-5%-os
emelkedése esetén a vállalkozói díj 2%-kal,

5,01-10%-os emelkedés esetén 5%-kal,
10,01-15%-os emelkedés esetén 10%-kal,
15,01-20%-os emelkedés esetén 15%-kal emelkedhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelés szempontja: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám
alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1. értékelési szempont: egyenes arányosítás, ár: fordított
arányosítás.
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 212 - 485633
(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: 1 Elnevezés: Klímák és hűtőgépek karbantartása
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 - 019922 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 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: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szivárgásvizsgálat
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:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
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: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75874494
Postai cím: Pomázi Út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@scorpio.hu
Telefon: +36 13202100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13497571
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: 12244500
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 II.1.7. pontban feltüntetett érték opció nélkül értendő.
Opció értéke:
max. +20 %-os mennyiségbeli eltérés esetén max. 15 %-os vállalkozói díj emelés lehetséges: max.
1.836.675 HUF.
44/2015. (XI.2.) MvM r. 18. § szerinti információk:
- 1. rész tekintetében az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
- Ajánlattevők:
1. rész:
B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska Szkalka köz 1., Adószám: 23480874-2-05)
CLH Hűtés,- és Klímatechnikai Kft. (1149 Budapest Pillangó utca 28., Adószám: 10252019-2-42)
STRABAG Property and Facility Services Zrt. (1095 Budapest Máriássy utca 7., Adószám:
13357371-2-44)
2. rész:
LÉGBER SZERVIZ Kft. (4030 Debrecen Mikepércsi Utca 59 fsz 4., Adószám: 25506307-2-09)
„SCORPIO” Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 15., Adószám: 12194432-2-41)
B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska Szkalka köz 1., Adószám: 23480874-2-05)
CLH Hűtés,- és Klímatechnikai Kft. (1149 Budapest Pillangó utca 28., Adószám: 10252019-2-42)
STRABAG Property and Facility Services Zrt. (1095 Budapest Máriássy utca 7., Adószám:
13357371-2-44)
- Nyertes ajánlattevő:
2. rész: „SCORPIO” Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 15., Adószám: 12194432-2-41)
- Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:

Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (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)

Fejér Megyei Kormányhivatal (8258/2019)
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: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21145906
Postai cím: Szent István Tér 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Izsák Magdolna
Telefon: +36 22526958
E-mail: izsak.magdolna@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: Bútorbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000681672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

39100000-3

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés különféle bútorok beszerzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal részére
1. rész: Irattári fémpolcok, polcrendszerek (Salgó polcok) beszerzése több helyszínre
2. rész: Különféle irodabútorok beszerzése több helyszínre
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 7254527 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Irattári fémpolcok,polcrendszer (Salgó) beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39130000-2

További tárgyak:

39131100-0

Kiegészítő szójegyzék

39132000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.,Honvéd u.
8.,Mátyás Király körút 6. és 13.,József A. u. 42.,Hosszúsétatér 1.,Piac tér 12-14.,Béke tér 5-7., 2060
Bicske, Szent István u. 7-11. és Ady E. u. 28.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés irattári fémpolcok, polcrendszerek (Salgó polcok) beszerzésére a Fejér Megyei
Kormányhivatal részére.
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Mennyiség:
300mmX1000mm tálca/ db: 857 db
600mmX1000mm tálca/ db: 127 db
400mmX1000mm tálca/ db: 674 db
Láb/ db (magasság 1,98-2,2 m): 387 db
Láb/ db (magasság 2,43 -2,75 m): 520 db
Egyes talp/ db: 907 db
leesésgátló laposacél db + 2 db csavar(meglévő polcrendszerekhez): 350 db
leesésgátló laposacél db: 1104 db
Saroklemez db: 3116 db
Csavar + anya (M8)/ db: 23916 db
Fenti mennyiségi elemekből összesen 256 db polcrendszert összeszerelve kell teljesítenie ajánlattevőnek, a
fennmaradó elemeket kizárólag leszállítani kéri ajánlatkérő.
A fent felsorolt valamennyi terméknek a felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban megadott
paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
Leszállítandó termékek beszerzési árát, gyártási költségét tartozékkal, szerelési segédanyaggal
együtt, a leszállítandó termékek szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a
leszállítandó termékek egy részének a dokumentációban meghatározottak szerinti (helyszínen történő)
összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a göngyölegek elszállítási költségét, a vállalt
jótállás költségeit.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi termék esetében:
Ajánlatkérő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek
maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások minimumfeltételeit
határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan azokat a paramétereket kell
teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól ajánlattevők jobb termékeket
is megajánlhatnak, leszállíthatnak.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0
hónap - max. 36 hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – a II.2.4) pontban meghatározott
alapmennyiségen túl legfeljebb az alábbi mennyiségek tekintetében élhet: 257 db 300*1000 mm
tálca, 38 db 600*1000 mm tálca, 202 db 400*1000 mm tálca, 116 db 1,98-2,2 m magas láb, 156
db 2,43-2,75 m magas láb, 272 db talp, 105 db leesésgátló laposacél (+ darabonként 2 db csavar
meglévő polcrendszerekhez), 330 db leesésgátló laposacél, 934 saroklemez és 7174 db csavar.
Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő
(Eladó) elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre,
ha Ajánlatkérő (Vevő) nem vagy csak részben él vételi jogával. Amennyiben Ajánlatkérő (Vevő)
élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés
kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget. Opciós megrendelésre csak a szerződéskötést
követő 45 naptári napon belül kerülhet sor. A nyertes ajánlattevő (Eladó) az opciós tételek
szállítására a fix alapmennyiségre vállalt egységáron és azonos szerződéses feltételekkel köteles
azzal, hogy az opciós tétel szállítási határideje az egyedi megrendelést követő 60. naptári nap
(amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap).
II.2.13) Európai uniós alapokra 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: Különféle bútorok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39113000-7

További tárgyak:

39121100-7
39122100-4
39130000-2
39132100-7
39144000-3
39156000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 10., Piac tér 12-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés különféle bútorok beszerzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Mennyiség:
- Piac tér 10. szám alatti KAB ügyfélváró bővítéshez:

Tárgyalószék ügyféltérbe 20 db
görgős, fiókos konténer íróasztal alá 3 db
íróasztal háttér-munkahelyhez 800×1200 mm 3 db
szék háttér-munkahelyhez 3 db
polcos iratszekrény (zárt) 900 mm széles 4 db
- FMKH Védelmi Bizottság Titkársága részére:
szekrény (felmérés alapján) 280 x 210 cm 1 db
kézmosó takaró szekrény (felmérés alapján)130 x 310 cm 1 db
konferencia asztal 2 db
tárgyalószék 1 db
különféle irodai forgószék összesen 3 db
- FMKH részére:
különféle irodai forgószék összesen 50 db
tárgyalószék 30 db
A megajánlott termékeknek meg kell felelni a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 4. függeléke által az
Irodabútorok (0410000000) tekintetében előírt feltételeknek.
A fent felsorolt valamennyi terméknek a felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban megadott
paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
Leszállítandó termékek beszerzési árát, gyártási költségét tartozékkal, szerelési segédanyaggal együtt, a
leszállítandó termékek szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a leszállítandó
termékek (adott esetben helyszínen történő) összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a
göngyölegek elszállítási költségét, a vállalt jótállás költségeit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi termék esetében:
Ajánlatkérő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek
maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások minimumfeltételeit
határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan azokat a paramétereket kell
teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól ajánlattevők jobb termékeket
is megajánlhatnak, leszállíthatnak.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében
foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy
adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0
hónap - max. 36 hónap) 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – a II.2.4) pontban meghatározott (121
db) alapmennyiségén túl legfeljebb 36 db bútor tekintetében élhet.
Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő
(Eladó) elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre,
ha Ajánlatkérő (Vevő) nem vagy csak részben él vételi jogával. Amennyiben Ajánlatkérő (Vevő)
élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés
kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget. Opciós megrendelésre csak a szerződéskötést
követő 45 naptári napon belül kerülhet sor. A nyertes ajánlattevő (Eladó)az opciós tételek
szállítására a fix alapmennyiségre vállalt egységáron és azonos szerződéses feltételekkel köteles
azzal, hogy az opciós tétel szállítási határideje az egyedi megrendelést követő 60. naptári nap
(amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontjára hivatkozva és az 1982/2013.(XII.29.) sz. Korm. hat. alapján
a nettó 200.000,- HUF egyedi értéket meghaladó megajánlást nem fogadja el.
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 228 - 521095
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Irattári fémpolcok,polcrendszer (Salgó) 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:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: RAKTECH Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67023813
Postai cím: Frangepán Utca 9

Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@raktech.hu
Telefon: +36 304354213
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002011
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5169527
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Különféle bútorok 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:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (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: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kiss-Iskolabútor Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30604942
Postai cím: Batthyány Utca 11.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
E-mail: kiss-iskolabutor@t-online.hu
Telefon: +36 308818668

Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2085000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rend. 18. § b) pontjának megfelelve:
a nyertes Ajánlattevő adószáma:
- 1. rész: 24319357-2-41
- 2. rész: 14146253-2-09
A 44/2015. (XI.2.) MvM rend. 18. § c) pontjának megfelelve:
1. rész:
Név: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT.
Székhely: 6000 Kecskemét, Máriahegy Tanya 190
Adószám: 20478276-2-03
Név: RAKTECH Magyarország Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán Utca 9.
Adószám: 24319357-2-41
Név: Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Bojtár Utca 37
Adószám: 10328905-2-41
Név: Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.
Adószám: 11878238-2-04
Név: LOGI-STORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár Utca 2.
Adószám: 11970419-2-13
Név: OPTIMUM STORE TECHNIK Raktártechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2800 Tatabánya, Búzavirág Utca 4.
Adószám: 14238253-2-11
Név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhely: 9300 Csorna, Soproni Út 125.
Adószám: 12712698-2-08
Név: VASSZER RAKTÁRTECHNIKA KFT
Székhely: 3100 Salgótarján, Erdész Út 34.
Adószám: 10438695-2-12
2. rész:
Név: Kiss-Iskolabútor Kft.
Székhely: 4130 Derecske, Batthyány Utca 11.
Adószám: 14146253-2-09

Név: Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 4.
Adószám: 14554674-2-19
Név: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.
Adószám: 13063203-2-07
Név: Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Bojtár Utca 37.
Adószám: 10328905-2-41
Név: Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27.
Adószám: 10693818-2-08
Név: Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.
Adószám: 11878238-2-04
Név: CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.
Adószám: 26387811-2-03
Név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9300 Csorna, Soproni Út 125.
Adószám: 12712698-2-08
Név: Integral-Bútor Korlátolt Felelőségű Társaság
Székhely: 3400 Mezőkövesd, Asztalos Utca 2.
Adószám: 14110580-2-05
Név: HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.
Adószám: 24151193-2-04
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (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)

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (8097/2019)
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: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila ezredes
Telefon: +36 14012320
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Helikopter tábori leszállító fénykészlet beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000740212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31527260-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése –
Helikopter tábori leszállító fénykészlet beszerzése – KEHOP 1.6.0_II. ütem (beszerzés azonosító: 6-84/LK/
KBT/ÉBSZI/70/2018).
1. Taktikai fényelem rendszer (TALKIT) (8 klt fényelemből álló rendszer): 2 klt
2. Mobil optikai siklószögadó (TAC PAPI) rendszer, (4 db fényelemmel): 1 klt
3. Oktatás (Elméleti és gyakorlati képzés): 1 alkalom
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 39913386 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Helikopter tábori leszállító fénykészlet beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31527260-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Mennyiségi átvétel: MH Anyagellátó Raktárbázis,
Elektronikai Raktár (2100 Gödöllő, Dózsa György út 59-61.)
Oktatás: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (5008 Szolnok, Kilián út 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Helikopter tábori leszállító fénykészlet beszerzése, az alábbiak szerint:
1. Taktikai fényelem rendszer (TALKIT) (8 klt fényelemből álló rendszer): 2 klt
2. Mobil optikai siklószögadó (TAC PAPI) rendszer, (4 db fényelemmel): 1 klt
3. Oktatás (Elméleti és gyakorlati képzés): 1 alkalom
1. Taktikai fényelemek:
• A taktikai fényelem készlet (TALKIT) tartalmazzon legalább 8 db fényelemet.
• Könnyen telepíthető és szállíthatóak legyenek.
• LED-es fényforrás
• Egyszerűen tölthető Li-ion akkumulátorral rendelkezzen.

• A fényelemek legyenek rádiós illetve kézi üzemmódban vezérelhetőek.
2. Harcászati Optikai Siklószögadó (TAC PAPI):
• 1 klt siklószögadó (4 fényelem)
• Legyen könnyen telepíthető, autonóm energiaforrással rendelkezzen, mely lehetővé teszi a legalább 8 óra
folyamatos üzemelést.
• 3 szintű fényintenzitás beállítás (500 cd, 5000 cd és 50000 cd )
• Azonnali/pillanatnyi be- és kikapcsolhatóság (rádió és kézi vezérlés)
• Beépített hajlásszögmérő és vízszintező
• ± 5° vízszintes állíthatóság, rögzített alaplap helyzetében
• 2° – 8° közötti vízszinteshez viszonyított függőleges szögbeállíthatóság
• ICAO ANNEX 14 előírásainak megfelelőség, vörös/fehér fény
• Hordozható, időjárásálló kivitel
• Forgószárnyas és gázturbinás légijárművek üzemeltetését biztosító kivitel
3. Oktatás (Elméleti és gyakorlati képzés): A közbeszerzés tárgyát képező eszközök átadása-átvételét
követő 30 napon belül az alkalmazó katonai szervezet kijelölt állományának oktatása a telepítési és
karbantartási feladatokról 1 alkalommal. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az oktatáson
résztvevők aláírásukkal lássanak el.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás időtartama (hónap) 2
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
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: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program
KEHOP 1.6.0 projekt. Projekt címe: A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő
beavatkozási képességének fejlesztése Projekt azonosító száma: KEHOP-1.6.0-15-2018-00027
A közbeszerzés tárgyát képező feladat 16,5% önrészből és 83,5 % vissza nem térítendő EU
támogatásból szállítói finanszírozási formában valósul meg.
II.2.14) További információ:
A közbeszerzés tárgyát képező eszközök egy rendszert alkotnak, műszaki és alkalmazhatósági
egymásrautaltság jellemzi őket, az oktatás a rendszerelemekre egy alkalommal, rendszer szemlélet szerint
történik. Az eszközök megbontása nem lehetséges.
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 220 - 503057
(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: 6-84/LK/KBT/ÉBSZI/70/2018-01-1HA Rész száma: Elnevezés: Helikopter tábori
leszállító fénykészlet beszerzés
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:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 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: ATC Aircom Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20161150
Postai cím: Vak Bottyán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: info@atc-automentes.hu
Telefon: +36 209841851
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23232702
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39629921
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39913386
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:
ATC AirCom Kft.
Cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3.
Adószám: 12484568-2-43
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
Adószám: 10815135-2-51
FLY4LESS Légiszolgáltató Kft.
Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 3.
Adószám: 13342274-2-43
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. §
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:
2019/05/09 (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)

Innovációs és Technológiai Minisztérium (7811/2019)
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: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közigazgatási Államtitkárság Jogtanácsosi Főosztály Közigazgatási
Államtitkárság Jogtanácsosi Főosztály
Telefon: +36 17956535
E-mail: kozbeszerzes.bonyolitas@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiaiminiszterium
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
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A” típusú biztonsági okmányok előállítása
Hivatkozási szám: EKR001119802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A” típusú okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállítása és kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 396786000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „A” típusú biztonsági okmányok előállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.)
Korm. rendeletben meghatározott – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) Szakértői
Intézete által 2014. július 7. napján kiadott okmányvédelmi rendszertervek, szükség esetén az NBSZ
Szakértői Intézete által engedélyezett új okmányvédelmi rendszertervek alapján – „A” okmányvédelmi
kategóriába sorolt biztonsági okmányokat kíván gyártatni jelen közbeszerzési eljárás keretében.
1. Az „A” okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok fajtái:
1. Gépjárművezetői képesítési igazolvány
2. Vasúti járművezetői igazolvány
3. Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány
4. Belvízi hajóvezetői bizonyítvány
5. Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány
A fent nevezett okmányokkal kapcsolatos részletes, műszaki követelmények a műszaki leírásban kerültek
meghatározásra.
2. Nyertes Ajánlattevő (AT) feladata:
a) az okmányok okmányvédelmi tervének elkészítése és ezzel összefüggésben a 86/1996. (VI. 14.)
Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak szerinti esetben 3 db bianco és a kibocsátáskor a szükséges 3
db fiktív adatokkal megszemélyesített mintaokmány elkészítése, - amennyiben szükséges az AK-vel
együttműködve a kötelezett biztonsági okmányok esetében az NBSZ Szakértői Intézeténél az engedélyezés,
jóváhagyás során történő közreműködés, az okmányvédelmi rendszertervek felhasználásához az engedély
kérelmezésében közreműködés.
b) a vonatkozó jogszabályok és az AK iránymutatása alapján, a szerződés időtartama alatt a jogszabály
módosításból eredő változtatások esetén az okmányvédelmi tervek és kapcsolódó mintaokmányok
ismételt elkészítése. AT feladata a biztonsági okmányok beszerzése, raktározása, megszemélyesítése
és kézbesítése az AK által előzetesen átadott adatok alapján, továbbá a biztonsági okmányok életút
követő központi okmány-nyilvántartásának kialakítása, a kapcsolódó szakrendszerek illesztése, és a

megszemélyesítéshez szükséges adatok kezelése, az okmányok kiadása, statisztikák, riportok elkészítése,
személyes adatok kezelése.
3. a) Az AT által biztosított nyilvántartó rendszernek (továbbiakban: Rendszer) az alábbi közigazgatási
feladatok informatikai megvalósítását kell ellátnia:
• szerepkörök szerint elkülönített funkciók
• eljárási szabályok szerinti működés
• eljárási folyamatok informatikai támogatása
• központi igénylés és kártyanyilvántartás létrehozása, karbantartása
• a nyilvántartás közhitelességének biztosítása.
A Rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az 1. pontban felsorolt okmányok igénylésének fogadását,
nyilvántartását és a kártyák életútjának követését biztosítani tudja. A Rendszertől elvárt a szerződés hatálya
alatt a visszafelé történő adatkapcsolat kialakítása.
3.b) A Szigorú számadású kártyákkal kapcsolatosan az alábbi műveletek elvégzését kell biztosítania a
Rendszernek a felhasználók számára:
• biankó kártya adatok nyilvántartása
• okmány igénylésének nyilvántartása
• gyártás vezérlő funkciók
• megszemélyesített kártyák nyilvántartása
• kártya életút követés
• selejtezés támogatása
• statisztikák, kártya kiállítási tevékenység mennyiségi adatszolgáltatása, kontrolling feladatok támogatása.
A keretösszeg 97.100 db okmány árának megfelelő összeg, Ajánlatkérő legalább a teljes keretösszeg 70 %a erejéig vállal lehívási kötelezettséget azzal, hogy várhatóan, Ajánlatkérő indikatív becslése alapján a 2018.
évi előirányzat terhére 25.900 db, a 2019. évi előirányzat terhére 47.200 db, míg a 2020. évi előirányzat
terhére 24.000 db okmány kerül megrendelésre. A feltételes mennyiség lehívása AK jogosultsága, de nem
kötelezettsége, így a feltételes mennyiség körébe tartozó lehívás elmaradása esetén AT AK-vel szemben
semmilyen követelést nem támaszthat.
Az okmányvédelmi tervet a fenti 1. pontban foglaltak szerinti 5 darab okmány fajtára vonatkozóan kell
elkészíteni.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 248 - 573645
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A” típusú biztonsági okmányok előállítása
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:
2019/04/18 (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: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931437
Postai cím: Halom Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: kerekes@any.hu
Telefon: +36 14311222
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14311220
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 396786000
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: - okmányok életút
követő központi okmány-nyilvántartásának kialakítása, működtetése és kapcsolódó szolgáltatások
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3.1) A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő
adószámát:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom utca 5.)
Ajánlattevő adószáma: 10793509-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: 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: Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó 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:
2019/05/09 (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)

Iparművészeti Múzeum (8329/2019)
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: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93605223
Postai cím: Üllői Út 33-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Julianna
Telefon: +36 709021065
E-mail: feher.julianna@imm.hu
Fax: +36 12175838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.imm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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: Múzeum, költségvetési szerv
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: IMM teljes rekonstrukció és bővítés (1094)
Hivatkozási szám: EKR001110692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

45000000-7

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Az Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója és bővítése vállalkozási szerződés keretében”
Az Iparművészeti Múzeum jelenlegi épület együttesének teljes rekonstrukciója díszítő-művészeti elemek
restaurálásával együtt, valamint új alagsori kiállítótér kialakítása. Teljeskörű épületgépészeti és épület
villamossági korszerűsítés. A homlokzat és tetőfedés teljeskörű műemléki helyreállítása. Új épületszárny
építése a Hőgyes Endre utcában, valamint környezetrendezés, belsőépítészeti és tájépítészeti feladatok
ellátása.
Részletesen a II.2.4. pontban.
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: IMM teljes rekonstrukció és bővítés (1094)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8
45111100-9
45200000-9
45210000-2
45212300-9
45212310-2
45212313-3
45220000-5
45223200-8
45223300-9
45260000-7
45262690-4
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1

Kiegészítő szójegyzék

45420000-7
45432000-4
45451300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest IX. kerület 36862 helyrajzi számon,
természetben a 1093 Budapest, Üllői út 33-37.szám.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Iparművészeti Múzeum teljes rekonstrukciója és bővítése vállalkozási szerződés keretében”
IMM meglévő műemlék épületének rekonstrukciója, átalakítása és bővítése, Bp., IX. kér. Üllői út. 33- 37. sz.
alatt {36862 hrsz.) múzeum funkciójú, meglévő épület 9337 m2 alapterületű műemlék ingatlanon (műemléki
törzsszám: 15 679).
Tervezett építési tevékenység során összesen cc. 24576 m2 alapterületen.
A rekonstrukció során összesen 12 db lift és felvonó létesítése tervezett. A meglévő műemlék épületen
történő beavatkozások a meglévő értékek védelmét, felújítását, restaurálását, illetve rekonstrukcióját
szolgálják, valamint a feltétlenül indokolt esetekben, statikai¬tartószerkezeti okokból, és a mai korhoz
igazodó technikai kiszolgálások miatt (liftek, gépészeti terek stb.).
Az épület állékonyságának érdekében a főfalak alapjai jetgrouting megerősítést kapnak 12.050 m hosszan.
A meglévő műemlék épület tekintetében az épület szerkezeteinek, díszítéseinek felújítása, megóvása,
az elpusztult, de rekonstruálható díszítések, fém, kő, üveg, padló, gipsz és falburkolatok valamint a
díszítőfestések helyreállítása tervezett.
Az aula tér alatti feltöltés kiemelése és beépítése eredményeképpen az új időszaki kiállítás tereit alakítják ki,
valamint a kisebb belső udvar alsó szintjének süllyesztésével konferencia központ és felette terasz létesül.
A meglévő épület homlokzatai alapvetően két csoportba sorolhatók: az utcai, teljes felületükön Zsolnay
kerámia elemekkel burkolt homlokzatok és a belső, udvari homlokzatok vakolt felületekkel, tégla díszítő
tagozatokkal. A homlokzati Zsolnay kerámiák és egyéb díszítő elemek lehető legnagyobb mértékű
megtartásával, felújításával fog a rekonstrukció megvalósulni. Az új épületszárnyban az épületegyüttes
korszerű üzemeltethetőségének biztosítása valósul meg, így a műtárgy és anyagmozgatás, -2 és -3
mélygarázs szinten parkolás, gépészet, üzemeltetés és fenntartás helyiségei kerülnek kialakításra, és új
funkcionális elemek létesülnek, mint az új design osztály, illetve a földszinten az étterem és a múzeum új
közönség és személyzeti bejárata. Az új épületrész résfal munkatérhatárolás mellett -3 szintig alápincézett,
és a Hőgyes Endre utcai homlokzati fal az eredeti lechneri tervekkel összhangban épül meg, a meglévő
épületen alkalmazott anyag - és szerkezetek alkalmazásával. A lechneri épület esetében az eredetileg
használt anyagok restaurálásra, kiegészítésre kerülnek, a restaurátori szakdokumentációk elvei és
meghatározásai szerint. Ilyen a homlokzat összes eleme, a Zsolnay kerámia elemektől kezdve a fa
nyílászárókon át a téglaburkolatokig.
A belsőben szintén a restaurátori dokumentációk alapján, annak megfelelő díszítő festő, gipsz, terrazzo,
asztalos, lakatosmunkák alapján készül a restauráció, illetve az előcsarnok és az aulatér, valamint
kapcsolódó tereiben a rekonstrukció (pl. üvegtető festett színes üvegmezők). A meglévő épületben újonnan
létrehozott, vagy kialakított területeken (pl időszaki kiállító tér, konferencia központ belső terei) azok
szerkezetei és anyagai egyszerű megjelenésű, de a mai kor legmagasabb műszaki színvonalát képviselve
kerülnek kialakításra.
A -3. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 1159,99 m2 lesz.
A -2. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 1167,80 m2 lesz.
A -1. pinceszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 4036,93 m2 lesz. Az alagsor nettó, és egyben
hasznos alapterülete 2122,77 m2 lesz. A földszint nettó, és egyben hasznos alapterüiete 5335,93 m2 lesz.
A magasföldszint nettó, és egyben hasznos alapterülete 614,61 m2 lesz. Az 1. emelet nettó, és egyben
hasznos alapterülete 4486,71 m2 lesz. A 2. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 3645,10 m2 lesz.
A 3. emelet nettó, és egyben hasznos alapterülete 1965,87 m2 lesz. A múzeum épülete mindösszesen
24576,15 m2 nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.1 pontjában
bemutatott) szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata(egész
hó, min 0 hó, max: 60 hó) 15
2 3. A kivitelezésben közreműködő (Ajánlati felhívás III. 1. 3. M.2.3 pontjában bemutatott)
szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hó, min 0
hó, max:60 hó) 5

3 4.A kivitelezésben közreműködő(AF III.1.3. M.2.6 pontjában bemutatott)szakembernek a
végzettség birtokában szerzett releváns(festő-restaurátori)szakmai tapasztalata(egész hó, min.0
hó,max 60hó 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott teljesítési időtartam a munkaterület átadásától kezdődik.
II.2.5. folyt: 1. értékelési szempont: Összesített nettó vállalkozói díj (HUF)
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: /S (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: IMM teljes rekonstrukció és bővítés (1094)
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 - 024193 (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)-(2) bekezdésére tekintettel az eljárást 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: A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.3. folyt.

15. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti
időpontokat tekinti irányadónak.
16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási
rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
17. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.
Azonban az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító
erejű magánokirat követelményeinek.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
19. Ajánlatkérő valamennyi részben alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) bekezdését.
20. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát valamennyi részben a Kbt. 81.§ (5) bekezdése
figyelembevételével végzi.
21. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
44. § (1)-(4) bekezdésére.
22. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve
annak mellékleteit
- ajánlattevőként, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági
feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának
egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást
is csatolni szükséges. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett
elektronikus aláírói tanúsítvánnyal, annyiban közjegyző által kiállított aláírási címpéldány szükséges
arról, hogy az adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő céget)
rendelkezik legalább fokozott biztonságú aláírással, amelynek főbb adatai az alábbiak:
- név
- sorszám
- érvényesség kezdete
- érvényesség vége
23. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó
gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt,
aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez
szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e
vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
24. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti
egyetemleges felelősségét.
25.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
Próbaüzem és betanítással kapcsolatos rendelkezések a szerződéstervezetben.
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:
2019/05/09 (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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8124/2019)
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 Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aszfaltanyagok szállítása ÉA és KD régiókban
Hivatkozási szám: EKR001116052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

60100000-9

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ömlesztett/szóródó/melegaszfalt anyagok szállítása vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Aszfaltanyagok szállítása Észak-Alföld régióban
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ömlesztett/szóródó/melegaszfalt anyagok szállítása
Keretösszeg: nettó 49.000.000 HUF
Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés útüzemeltetési és karbantartási
munkákhoz szükséges ömlesztett/szóródó/melegaszfalt anyagok szállítása, a közbeszerzési dokumentáció
részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
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 teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás VI.3. 19) pontja szerint szükséges járművek környezetvédelmi
besorolása 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Aszfaltanyagok szállítása KD és KM régióban
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
60100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU21 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye,
Veszprém megye, Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ömlesztett/szóródó/melegaszfalt anyagok szállítása
Keretösszeg: nettó 91.000.000 HUF
Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés útüzemeltetési és karbantartási
munkákhoz szükséges ömlesztett/szóródó/melegaszfalt anyagok szállítása, a közbeszerzési dokumentáció
részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
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 teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás VI.3. 19) pontja szerint szükséges járművek környezetvédelmi
besorolása 20
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 007 - 011769
(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: 1 Elnevezés: Aszfaltanyagok szállítása Észak-Alföld régióban
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024337 (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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Aszfaltanyagok szállítása KD és KM régióban
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre

x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024337 (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:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (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)

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (8015/2019)
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: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.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
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műsorkészítéssel összefüggő adathordozó beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000061542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

32582000-6

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárásban kiírt adathordozók beszerzésére vonatkozó keretösszegek a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap egy éves igényét figyelembe véve kerültek
meghatározásra. Ajánlatkérő által az elmúlt egy év adathordozóinak jellemző felhasználásait az
Ármeghatározó táblázatokban szereplő mennyiségek tükrözik, de az Ajánlatkérő nem az ott megjelölt
mennyiségek megrendelését vállalja, hanem az egyes részek tekintetében megjelölt maximális keretösszeg
szerint kíván Eseti megrendeléseket küldeni a nyertes ajánlattevők felé.
Az adathordozók Ajánlatkérő raktárába történő szállítása valamennyi rész tekintetében nyertes ajánlattevő
feladata.
A lehívások eseti jelleggel, a felmerült igények szerint kerülnek megküldésre.
Bizonyíthatóan gyári hibás termékek vonatkozásában az ajánlatkérő a szerződésben megjelölt szerződést
biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő biztosítékok) alkalmazásán túl térítésmentes
cseregaranciát vár el Ajánlattevőtől.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 21978300 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: CD, DVD és XDCAM lemezek szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32582000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. rész Műszaki leírása Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzése - Különféle
írható CD és DVD és XDCAM lemezek szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt maximum nettó
1.700.000,- Ft értékben
A részteljesítésben szereplő adathordozókból követelmény az egy (azonos) részen belüli márkaazonosság,
kivéve a professional CD és XDCAM lemezeket.
A CD-k ára szerzői jogdíj átalányt nem tartalmazhat (a jogdíj megfizetése alóli felmentést a Szerzői Jogvédő
Hivatal adja kérelem alapján, ebben az esetben Eladónak és Vevőnek is be kell jelentkeznie az egyedi
engedély miatt).
A professional CD lemezeket az MTVA hosszú távú adattárolásra kívánja használni, ezért különösen fontos
a következő paraméterek teljesítése:
Hordozóanyag: phthalocyanine
Reflexiós réteg: gold
Reflexióképesség: min 70%
Alacsony rögzítési sebességre optimalizált
Rögzítési sebesség: 1x-12x
Tárolhatóság: 100 (egyszáz) év garantálása
Nagyon alacsony BLER érték (cps<50)
DVD-R lemezek esetében az ajánlatkérő gyártói garancia csatolását kéri az adatmegőrzési idő hosszára
nézve, amely minimum 10 év kell legyen.

Referencia típus és mennyiség meghatározása
CD lemezek:
Gyártmány: MAXELL
Típus: 628523.40.IN
Megnevezés: CD-R80, 700MB 50 db-os tárolóban + papírtok
db:1000
Gyártmány: MAM-A
Típus: Gold Archive CD-R 700MB, no Logo Item, 43016
Megnevezés: CD-R80,700MB gold professional, thermal printable, 100 db-os csomagban + normál tok
db: 1000
DVD lemezek
Gyártmány: MAXELL
Típus: 275701.40.CN
Megnevezés: DVD-R, 4,7GB inkjet printable, 50 db-os tárolóban + normal CD tok
db:1500
Gyártmány: MAXELL
Típus: 275610.40.IN
Megnevezés: DVD-R, 4,7GB 50 db-os tárolóban + papírtok
db:1000
XDCAM lemez
Gyártmány: SONY
Típus: PFD50DLA
Megnevezés: 50 GB Professional Disc Dual Layer XDCAM
db: 50
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Különféle memóriakártyák szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32582000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. rész Műszaki leírása Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzése
- Különféle memóriakártyák szállítása a szerződés időtartama alatt maximum nettó 21.300.000,- Ft
keretösszegig
A részteljesítésben szereplő adathordozókból követelmény a márkaazonosság, kivéve a microSD, SD
kártyákat.
Referencia típus és mennyiség meghatározása
SxS memóriakártyák
Gyártmány: SONY
Típus: 2SBS32G1A
Megnevezés: 32 GB-os kártya (2 db/pack)
db: 80 pack
Gyártmány: SONY
Típus: 2SBS64G1A

Megnevezés: 64 GB-os kártya (2 db/pack)
db: 80 pack
micro SD memóriakártyák
Gyártmány: SANDISK
Típus: Extreme microSDXC UHS-I
Megnevezés: 64 GB-os kártya
db: 50
Gyártmány: SAMSUNG
Típus: PRO Endurance microSDHC UHS-I
Megnevezés: 32 GB-os kártya
db: 100
SD memóriakártyák
Gyártmány: SANDISK
Típus: SDHC Class10
Megnevezés: 16 GB-os kártya
db: 50
Gyártmány: Transcend
Típus: SDHC Class10 non-UHS
Megnevezés: 4 GB-os kártya
db: 50
XQD memóriakártyák
Gyártmány: SONY
Típus: QDG64E
Megnevezés: 64 GB-os kártya
db: 10
Gyártmány: SONY
Típus: QDG128E
Megnevezés: 128 GB-os kártya
db: 10
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Különféle LTO adatszalag szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32582000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
III. rész Műszaki leírása Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzése Különféle LTO adatszalag szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt maximum nettó 8.000.000,- Ft
értékben
A részteljesítésben szereplő adathordozókból követelmény az egy (azonos) részen belüli márkaazonosság.
Az LTO adatkazettáknak maximálisan kompatibilisnek kell lennie az MTVA meglévő IBM TS3500
szalagkönyvtárának 3588-F4A és 3588-F6A típusú meghajtóival.
Referencia típus és mennyiség meghatározása
LTO adatkazetta

Gyártmány: IBM
Típus: LTO U4 Labelled (95P4436)
Megnevezés: LTO4, vonalkódos
db: 50
Gyártmány: IBM
Típus: LTO U6 Labelled (00V7590)
Megnevezés: LTO6, vonalkódos
db: 1 000
LTO tisztítókazetta
Gyártmány: IBM
Típus: LTO Universal Cleaning Tape (35L2086)
Megnevezés: LTO tisztítókazetta
db: 10
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: LTO8 adatszalag szállítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32582000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IV. rész Műszaki leírása Az MTVA részére műsorkészítéssel összefüggő adathordozók beszerzése -LTO8
adatszalag szállítása a keretszerződés teljes időszaka alatt maximum nettó 35.000.000,- Ft értékben
A részteljesítésben szereplő adathordozókból követelmény az egy (azonos) részen belüli márkaazonosság.
Az LTO adatkazettáknak maximálisan kompatibilisnek kell lennie az MTVA meglévő IBM TS3500
szalagkönyvtárának 3588-F8C típusú meghajtóival.
Referencia típus és mennyiség meghatározása
LTO adatkazetta
Gyártmány: IBM
Típus: LTO U8 Labelled (01PL041)
Megnevezés: LTO8, vonalkódos
db: 700
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 023 - 049763
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: CD, DVD és XDCAM lemezek 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:
2019/04/23 (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: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34194030
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: tender@rexfilm.hu
Telefon: +36 309523160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13827166
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: 1597500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Különféle memóriakártyák 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:
2019/04/26 (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: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: sales@studiotech.hu
Telefon: +36 12401444
Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 12401445
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13229000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Különféle LTO adatszalag 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:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MACOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27918973
Postai cím: Bécsi Út 100
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: magyar@macomp.hu
Telefon: +36 209346031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 7151800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: LTO8 adatszalag szállítása
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 - 001939 (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: 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
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:
A V.1.) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli a a 4. rész eredménytelenségének okát:
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel 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.
Az EKR rendszerben rögzítettek szerint az eljárás rendelkezésre álló anyagi fedezete a IV. rész
tekintetében nettó 35 000 000,- Ft összegben került megjelölésre, ugyanakkor az érvényes
ajánlattevő ajánlati ára nettó 45 569 300,- Ft összegben került meghatározásra, amely összegekre
figyelemmel Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánította.
- A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k)
nevét,
címét, adószámát
1. rész tekintetében:
REXFILM Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám
10235708-2-43
Székhely
1116 Budapest, Építész utca 26.
2. rész tekintetében
KARAKTER Számitástechnikai, Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Adószám
10264450-2-16
Székhely
5000 Szolnok, Szapáry u. 6.
STUDIOTECH Kft.
Adószám
10776896-2-41
Székhely
1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.
3. rész tekintetében
REXFILM Kft.
Adószám
10235708-2-43
Székhely
1116 Budapest, Építész utca 26.
SERCO Kft.
Adószám
12906240-2-41
Székhely
1037 Budapest, Bécsi út 314.
Delta Systems Kft.
Adószám
13978774-2-41
Székhely
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74
MACOMP Kft
Adószám
12319013-2-41
Székhely
1034 Budapest, Bécsi utca 100.
KARAKTER Számitástechnikai, Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Adószám
10264450-2-16
Székhely
5000 Szolnok, Szapáry u. 6.
4. rész tekintetében:
SERCO Kft.
Adószám
12906240-2-41
Székhely

1037 Budapest, Bécsi út 314.
Delta Systems Kft.
Adószám
13978774-2-41
Székhely
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74
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: Jogorvoslati
kérelem benyújtható a Kbt.148.§-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó 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:
2019/05/09 (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 Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7076/2019)
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 Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44006886
Postai cím: Rokolya Utca 1-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár Beáta
Telefon: +36 13400304
E-mail: info@nkp-kft.hu
Fax: +36 13297616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkp-kft.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
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: mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földmérési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001043002018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71355000-1

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák végzésére 5
rész-ajánlattételi területen.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 49017520 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Földmérési munkák Bács-Kiskun, Csongrád megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71355000-1

További tárgyak:
71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye,
Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal, Kecskeméti Járási Hivatal, Kiskőrösi Járási
Hivatal és Kiskunfélegyházi Járási Hivatal, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal,
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, Szegedi Járási Hivatal és Szentesi Járási Hivatal, összesen 82 db
kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek
csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák Jász-Nagykun-Szolnok megye

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

Kiegészítő szójegyzék

71355000-1

További tárgyak:
71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Ajánlatkérő székhelye,
1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal illetékességi területén,
összesen 122 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek
csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák BAZ, Heves, Nógrád, SzSzB megye
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71355000-1

További tárgyak:
71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131
Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal, Szerencsi Járási Hivatal,
Ózdi Járási Hivatal és Tiszaújvárosi Járási Hivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási
Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal és Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén,
összesen 99 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek
csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák Fejér, GyMS, Pest megye
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71355000-1

További tárgyak:
71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU211,HU221 A teljesítés fő helyszíne: Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye,
Pest megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal Nagykátai Járási Hivatal és
Szentendrei Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 63 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek
csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2.1)
Elnevezés: Földmérési munkák Baranya,Somogy,Tolna,Zala megye
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

71355000-1

További tárgyak:
71510000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Baranya megye, Somogy megye,
Tolna megye, Zala megye, Ajánlatkérő székhelye, 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére
a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal, a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi
Járási Hivatal, Kaposvári Járási Hivatal és Marcali Járási Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi
Járási Hivatal, a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatal és Zalaegerszegi Járási Hivatal
illetékességi területén, összesen 45 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés a). Az ajánlatkérő igényeinek
csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő
szolgáltatás felel meg, ezért 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
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 240 - 548439
(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: 1919-1 Rész száma: 1 Elnevezés: Földmérési munkák Bács-Kiskun, Csongrád megye
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:
2019/04/16 (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: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12105913
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: mail@hungarogeo.hu
Telefon: +36 302377062
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: 12198400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9758720
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: Kitűzés, földmérési
munkarészek készítése.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-2 Rész száma: 2 Elnevezés: Földmérési munkák Jász-Nagykun-Szolnok megye
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:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51009810
Postai cím: Óvoda Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: levelek@albageotrade.hu
Telefon: +36 22511150
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22511152
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16534000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12999000
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: Kitűzés, földmérési
munkarészek készítése.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-3 Rész száma: 3 Elnevezés: Földmérési munkák BAZ, Heves, Nógrád, SzSzB
megye
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:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12105913
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: mail@hungarogeo.hu
Telefon: +36 302377062
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: 13631400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10905120
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: Kitűzés, földmérési
munkarészek készítése.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-4 Rész száma: 4 Elnevezés: Földmérési munkák Fejér, GyMS, Pest megye
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:
2019/04/15 (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 igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geodézia Kelet Zrt.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90672844
Postai cím: Hunyadi Utca 2-4
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@geodeziakeletzrt.hu
Telefon: +36 42504246
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42504248
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: Pécsi Geodéziai és Térképészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15197043
Postai cím: Légszeszgyár Utca 17
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: zsilvolgyi.csaba@pecsigeodezia.hu
Telefon: +36 209264486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72517541
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: Geodéziai és Térképészeti Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91627597
Postai cím: Bosnyák Tér 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: geodezia@geodezia.hu
Telefon: +36 13636801
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: 10104100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9329000
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: Kitűzés, földmérési
munkarészek készítése.
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1919-5 Rész száma: 5 Elnevezés: Földmérési munkák Baranya,Somogy,Tolna,Zala
megye

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:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12105913
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: mail@hungarogeo.hu
Telefon: +36 302377062
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: 7532100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6025680
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: Kitűzés, földmérési
munkarészek készítése.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. részterület
Nyertes ajánlattevő:
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20

Ajánlattevők:
Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17
2. részterület
Nyertes ajánlattevő:
ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.
11455796-2-07
Ajánlattevők:
Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17
Central Geo Bányamérési Agrotechnikai és Ingatlangazdálkodási Kft.
5000 Szolnok, Mária u. 10.
13138930-2-16
3. részterület
Nyertes ajánlattevő:
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20
Ajánlattevők:
Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17
ARGON-GEO Mérnöki Iroda Kft.
1143 Budapest, Hungária krt.134.
12350900-2-42
4. részterület
Nyertes ajánlattevő:

Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Ajánlattevők:
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17
Pannon Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.
11337487-2-19
5. részterület
Nyertes ajánlattevő:
Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 30.
10391183-2-20
Ajánlattevők:
Geodéziai és Térképészeti Zrt.
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
10922839-2-42
Geodézia Kelet Zrt.
4025 Debrecen, Hunyadi u.2-4. I. em.
26090812-2-09
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 17.
11008851-2-02
Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd Keselyűsi u.9
10477889-2-17
Pannon Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 2.
11337487-2-19
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:

Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek
megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (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)

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (8269/2019)
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: 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
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
Hivatalos név: Mezőtárkány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17585
Postai cím: Kossuth Lajos út 81.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3375
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Tóthné Szabó Anita
Telefon: +36 36491933
E-mail: onkormanyzat@mezotarkany.hu
Fax: +36 36491933
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotarkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezotarkany.hu
Hivatalos név: Mezőszemere Községi Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK25315
Postai cím: Május 1. út 36.
Város: Mezőszemere
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3378
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bukta Mária
Telefon: +36 36490000
E-mail: mezoszemere3378@gmail.com
Fax: +36 36490000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezoszemere.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezoszemere.com
Hivatalos név: Egerfarmos Községi Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17732
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Egerfarmos
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3379
Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Petrik László
Telefon: +36 36490910
E-mail: egerfarmos@egerfarmos.hu
Fax: +36 36490910
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egerfarmos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.egerfarmos.hu
Hivatalos név: Egerlövő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01987
Postai cím: Dózsa György út 19.
Város: Egerlövő
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3462
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Buktáné Uza Teodóra
Telefon: +36 49539016
E-mail: egerlovohivatal@gmail.com
Fax: +36 49539016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egerlovokozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.egerlovokozseg.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÉMO12_szennyvíz_tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:

45200000-9

„Vállalkozási szerződés az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 12. (ÉMO
12)” című, KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3250000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: ÉMO12_szennyvíz_tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232400-6

További tárgyak:

45232410-9

Kiegészítő szójegyzék

45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Mezőtárkány, Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)
rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés
az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 12. (ÉMO 12)” című,
KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési
feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Szennyvíztisztító telep:

Az agglomeráció települései jelenleg csatornázatlanok és szennyvíztisztító teleppel sem rendelkeznek. A
beruházás célja Mezőtárkány, Mezőszemere, Egerfarmos és Egerlövő települések csatornahálózatának
kiépítése, valamint az összegyűjtött szennyvíz tisztítása a tervezett közös szennyvíztisztító telepen.
Az új szennyvíztisztító telep helye: Mezőtárkány 054/15 hrsz.
Hidraulikai kapacitása: 385 m3/d
Biológiai kapacitása: 3 846
Kivitelezés tájékoztató mennyiségei Mezőtárkány Mezőszemere Egerfarmos Egerlövő
Szennyvízcsatorna hálózat építése
Házi bekötések száma (db) 704 585 348 298
Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 13 801,0 11 082,0 7 218,0 6 423,0
Nyomóvezeték hossza (m) 3 402,0 3 591,0 2 787,0 6 805,0
Közterületi átemelő (db) 6 5 3 4
Házi átemelő beépítése (db) 15 1 0 0
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban
szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a
kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés
vonatkozásában 50
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00122
II.2.14) További információ:
A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.
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: 2016 /S 051 - 083949
(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: ÉMO12_szennyvíz_tervezés és kivitelezés
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:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M-E 2020 Konzorcium (Vezető tag: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
Hivatalos név: M-E 2020 Konzorcium( Tag: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2225
Ország: HU
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
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: 3304700000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3250000000
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:
Érvényes Ajánlattevők:
1.)
M-E 2020 Konzorcium (vezető: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz., adószám: 12671003-2-07; tag: EuroAszfalt Építő és
Szolgáltató Kft., székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz 3753., adószám: 13125811-2-44.) Közös
Ajánlattevő
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3 250 000 000 HUF
2.)
Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)
Adószáma: 10452556-2-44
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3.458.351.506 HUF
3.)
SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) Adószáma: 14300327-2-44
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3.553.205.078,- HUF
4.)
Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.) Adószáma: 11081423-2-03
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) nettó 3.509.733.758,- HUF
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: dotobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó 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:
2019/05/09 (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)

Országos Onkológiai Intézet (2918/2019)
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: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75650685
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.onkol.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
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz
Hivatkozási szám: EKR000543462018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

48180000-3

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 76081800 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
48180000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelyén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag
egy meghatározott szervezettel köthető meg.
A Kbt. 50.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazásának indoka: a szerződés kizárólagos jogok védelme és műszaki szempontok miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális
alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
AK TED 2016/S 136-244300 számon uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le,
amelynek 2. közbeszerzési részében szállítási szerződést kötött 2017.02.06. napján. A szerződés alapján
Ajánlatkérő KEHOP-5.2.4/15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében megvásárolta - az Accuray
Incorporated által gyártott - 1 db új, CyberKnife robotkaros lineáris gyorsító berendezését a kapcsolódó
rendszerekkel együtt a Stargen EU s.r.o (Malešická 2251/51, 130 00 Prága 3, Csehország), valamint MQS
Hungary Kft.-től, (2600 Vác, Sas u. 8.), mint közös ajánlattevőktől, amely szállítási szerződés keretében
Stargen EU s.r.o. - mint a Gyártó (Accuray) Magyarország területén kizárólagos disztribútora az Accuray
által gyártott Cyberknife Robotkaros Sugársebészeti Rendszer vonatkozásában - a berendezés leszállítását,
MQS Hungary Kft. pedig a berendezés telepítését, beüzemelését, installálását, és betanítását végezte.
Ajánlatkérő célja a jelen beszerzés keretében a fentiek szerint megvásárolt, és a működése során a
betegellátásban használt CyberKnife robotkaros lineáris gyorsító berendezés funkcionális bővítése 1 db
Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz beszerzése révén.
A Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag révén a már meglévő berendezés képessé válik olyan
speciális légzőmozgás követő besugárzások végrehajtására is, amely segítségével a vezető daganatos
halálokok között szereplő tüdő- illetve mellkasüregi daganatok, illetve egyéb módszerekkel csak
korlátozottan kezelhető elsődleges és áttétes daganatfajták, továbbá az igen gyakori előfordulást mutató
prosztata tumorok nagy pontosságú definitív sugársebészeti kezelését teszi lehetővé. A 2016. február 6.-án
kelt szerződés egy ilyen Cyberknife rendszer szállításáról szólt, a fentebb említett, opcionálisan rendelhető
„tracking” rendszer nélkül. A szerződés 1.5. pontjában említett szoftverek és licenszek felhasználási
joga a leszállított rendszer működtetéséhez szükséges szoftvereket, mint rendszert takarja, és a Vevőt
a szoftvereknek csak használati joga illeti meg, fejlesztési, egyéb jogokat nem tartalmaz. Tekintettel a
rendszer összetettségére, a megoldandó feladat bonyolultságára, továbbá arra, hogy a besugárzás közbeni

célkövetésre technológiailag jelenleg kizárólag a Cyberknife készülék alkalmas, harmadik fél által kínált
megoldás implementációjára nincs lehetőség, és az Ajánlatkérő által elérendő cél más gyártó szoftverének
beszerzésével nem valósítható meg. MIvel pedig az Accuray által gyártott Cyberknife Rendszer és ezáltal
annak valamennyi szoftverkomponense forgalmazására Magyarországon kizárólagos disztribúciós joggal
Stargen EU s.r.o rendelkezik, így a szerződés kizárólagos jogok védelme és műszaki szempontok miatt
kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg.
Eladó feladata a szoftvercsomag leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, valamint működésének
betanítása (oktatása) is.
A betanítás időtartama a telepítést és a dozimetriai ellenőrzést követően 2 nap.
További részletes műszaki és szerződéses feltételek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
(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:
Részajánlattétel kizárt, mivel a teljesítés részekre bontása műszaki szempontból nem lehetséges, mivel 1 db
licensz kerül beszerzésre így nincs olyan teljesítési egység, amely önállóan megvalósítható lenne.
II.2.5. pontban az Ár nettó ajánlati ár, magyar forintban megadva. A Kbt. 100. § (5) bek. szerint a Kbt. 76. §
(2) bek. a) pontja alapján legalacsonyabb ár az értékelés szempontja.
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 nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 220 - 503606
(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: Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz
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:
2018/12/15 (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: 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: Stargen EU s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26633660
Postai cím: Malešická 2251
Város: Prague 3
NUTS-kód: CZ010
Postai irányítószám: 13000
Ország: Csehország
E-mail: tomas.oberstein@stargen-eu.cz
Telefon: +420 225001584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +420 225001555
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: 76081800
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 adószáma: CZ28487150
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A szerződés kizárólagos jogok valamint műszaki szempontokra tekintettel kizárólag egy meghatározott
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő korábban uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le, amelynek 2. közbeszerzési részében szállítási szerződést kötött 2017.02.06. napján nyertes
ajánlattevővel. A szerződés alapján Ajánlatkérő KEHOP-5.2.4/15-2016-00002 azonosítószámú projekt
keretében megvásárolta - az Accuray Incorporated által gyártott - 1 db új, CyberKnife robotkaros lineáris
gyorsító berendezését a kapcsolódó rendszerekkel együtt a Stargen EU s.r.o (Malešická 2251/51, 130 00
Prága 3, Csehország) ajánlattevőtől. A jelen beszerzés keretében ezen berendezéshez funkcióbővítés
érdekében további szoftvercsomag megvásárlása szükséges, amelynek eredményeként a már meglévő
robotkaros lineáris gyorsító berendezés képessé válik olyan speciális légzőmozgás követő besugárzások
végrehajtására is, amely segítségével a vezető daganatos halálokok között szereplő tüdő- illetve
mellkasüregi daganatok, illetve egyéb módszerekkel csak korlátozottan kezelhető elsődleges és áttétes
daganatfajták (hasnyálmirigy, máj, egyéb hasüregi tumorok), továbbá az igen gyakori előfordulást mutató
prosztata tumorok nagy pontosságú definitív sugársebészeti kezelését teszi lehetővé. Az Accuray Inc. által
kifejlesztett és kizárólagosan gyártott Cyberknife készülék és a hozzá tartozó robotikus vezérlő, betegpozíció
ellenőrző, és besugárzás tervező- és ellenőrző egységek (együtt Cyberknife rendszer) technológiája
szabadalmi oltalom alatt állnak, a szabadalmak jogszerű felhasználására jelenleg csak az Accuray Inc.
rendelkezik jogosultsággal. Tekintettel a rendszer összetettségére, a megoldandó feladat bonyolultságára,
továbbá arra, hogy a besugárzás közbeni célkövetésre technológiailag jelenleg kizárólag a Cyberknife
készülék alkalmas, jelenleg harmadik fél által kínált megoldás implementációjára nincs lehetőség, ilyen
szoftver kifejlesztése, és a 93/42/EEC direktívának megfelelő tanúsítása pedig költséges, többéves folyamat
lenne. Mivel a besugárzás közbeni célkövetésre technológiailag jelenleg kizárólag a Cyberknife készülék
alkalmas, így az Ajánlatkérő által elérendő cél más gyártó szoftverének beszerzésével nem valósítható meg.
A készülék vezérlő szoftverének forráskódjával az Accuray Inc. rendelkezik, ezáltal a szoftver más gyártó
általi továbbfejlesztése, vagy kibővítésére nem létezik más reális alternatíva. És mivel a besugárzás közbeni
célkövetésre technológiailag jelenleg kizárólag a Cyberknife készülék alkalmas, így az Ajánlatkérő által
elérendő cél más gyártó szoftverének beszerzésével nem valósítható meg.

Országos Vízügyi Főigazgatóság (8354/2019)
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: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak
védműveiben bekövetkezett károsodások helyreállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45240000-1

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak védműveiben
bekövetkezett károsodások helyreállítása
Főbb számszerűsíthető adatok:
A helyreállítással érintett munkamennyiségek az alábbiak:
Suvadás: 21 530 m3
Torlasz a mederben és rézsűlábban: 100 m3
Torlasz rézsűláb mellett 200 m3
Állati eredetű üregek a töltéstestben: 50 m3
Torlasz: 235 db (pontszerű)
Töltéskorona nyomvályúsodás, kikátyúsodás a teljes hossz 50 %-án: 17940 (m3) (a szükséges anyag m3ben megadva)
Műtárgy meghibásodás: 1 db (pontszerű)
Suvadászátonytorlasz: 146 m3
Depónia meghágás, kimosódás: 13930 m3
Depónia, járóút rongálódása: 5625 m3
Zsilip műtárgy fémszerkezetének rongálódása: 2 db
Mederrézsű suvadás: 128 m3
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1.110.000.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak
védműveiben bekövetkezett károsodások helyreállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységipatak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Sió-csatorna, Nádor-csatorna és Völgységi-patak védműveiben
bekövetkezett károsodások helyreállítása
Főbb számszerűsíthető adatok:
A helyreállítással érintett munkamennyiségek az alábbiak:
Suvadás: 21 530 m3
Torlasz a mederben és rézsűlábban: 100 m3
Torlasz rézsűláb mellett 200 m3
Állati eredetű üregek a töltéstestben: 50 m3
Torlasz: 235 db (pontszerű)
Töltéskorona nyomvályúsodás, kikátyúsodás a teljes hossz 50 %-án: 17940 (m3) (a szükséges anyag m3ben megadva)

Műtárgy meghibásodás: 1 db (pontszerű)
Suvadás-zátonytorlasz: 146 m3
Depónia meghágás, kimosódás: 13930 m3
Depónia, járóút rongálódása: 5625 m3
Zsilip műtárgy fémszerkezetének rongálódása: 2 db
Mederrézsű suvadás: 128 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) 20
2 M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) 20
3 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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 055 - 101119
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Keleti utca 34.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1348266219
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1110000000
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: tervezés
részfeladatai
szakértői tevékenység részfeladatai
terület-előkészítés részfeladatai
bontási munkálatok részfeladatai
kőszórás, kőmeder építés részfeladatai
műtárgyépítés, műtárgyfelújítás részfeladatai
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § pontjában meghatározott szükséges információk:
1. számú ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44
2. számú ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Ajánlattevő adószáma: 13748429-2-20
3. számú ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: KÖTIVIÉP’B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Gáz u. 1.
Ajánlattevő adószáma: 11505561-2-16
4. számú ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: AQUA-GERENAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.
Ajánlattevő adószáma: 13445762-2-09
A IV.1.1) Az eljárás fajtája pontban a keretmegállapodás 1. részének eljárás fajtája került
feltüntetésre,a keretmegállapodás 2. részének eljárás fajtája Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti versenyújranyitásos eljárás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7659/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
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: Zöld Kapu projekt tervezés
Hivatkozási szám: EKR000572222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa

71240000-2

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A tervezési feladat: A TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása pályázatnak megfelelően a Tünde Ház és Hild udvar
környezettudatos szemléletformáló és közösség építő központtá való átalakításához szükséges építészeti,
gépészeti- és villamos korszerűsítési, valamint belsőépítészeti tervek elkészítése. Ennek a célnak az
elérése érdekében meghatározásra kerültek azok az elvek, amely alapján a felújításhoz szükséges terveket
szükséges elkészíteni:
Tervezési területek:
- Hild udvar
- Tünde Ház földszint (volt Országgyűlési képviselői iroda),
- Tünde Ház 1. emelet (a jelenlegi lépcsőháztól délre és nyugatra eső terület)
- Tünde Ház 2. emelet (padlástér, galéria).
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: Zöld Kapu projekt tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71240000-2

További tárgyak:
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Mária u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Érintett helyrajzi számok:
A fejlesztés az alábbi helyrajzi számú önkormányzati területeken valósul meg: 18486; 18484.
Tünde ház és Hild udvar leírása:
Pécs belvárosában a Széchenyi tér és a Jókai tér sarkán található a Tünde Ház. Az épülettől északra
található a Hild udvar, amelyet 3 irányból lehet megközelíteni. A Tünde Ház műemléki védettség alatt álló
épület.
A Ház funkciói
Földszint:
Étkezési, fogyasztási tér (Szendvics és salátabár)
Bárki számára hozzáférhető módon kialakított szendvics és salátabár kiszolgáló egységekkel (melegítő/
tálaló konyha látványpulttal és a hozzá kapcsolódó konyhatechnológiával, mellékhelységek), valamint
kiállítási elemek elhelyezésére is lehetőséget adó felületekkel.
Emelet:
Elmélyülés, gyakorlati és elméleti tudásátadás
Az emelet pontos kialakítása jelentősen függ a jelenleg meglévő falak mozgathatóságától. Emellett
a használatát jelentősen segítené egy belső csigalépcső kialakítása a szintek között. Így a műhely
és oktatóterem, valamint a pihenőtér, munkatér a fogyasztói térből is könnyen megközelíthető lenne,
összekötve az épületet, mely így egész egységet alkot.

a)Műhely és workshop szoba. A pontos helyszíne építészeti lehetőségektől függ (pl. természetes fény).
30-40 fő befogadására alkalmas tér, melyet tolóajtókkal igény szerint le is zárhatunk, plafonig érő zárható
tárolóegységekkel, vetítésre alkalmas felülettel, kicsi szekrénybe zárt „konyhá”-val.
b)Tanuló kuckók. Néhány érdekes térelemmel színessé tett közösségi, illetve pihenőtér. Lehetőséget ad
hosszabb tartózkodásra (függőszék, kockaelemekből álló olvasótér).
c)Üzemeltetői iroda, tárgyaló, vizesblokk, teakonyha A nagy tértől elválasztva kerülne kialakításra az
üzemeltető irodája. A jelenlegi iroda és a hozzá tartozó folyosó egy teret alkotva – nyitott iroda -, külön
helység lenne a tárgyaló.
Galéria és padlástér
Kikapcsolódás, kapcsolatépítés: baba-kisgyermekes és tini játéktér
a)Kisgyermekes családok a jelenlegi padlástérben
Kisgyermekes családok – 1-6 éves - számára egész nap látogatható beltéri ökojátszóház(tér)
(környezettudatos ismereteket tükröző és egyben interaktív játékelemek, elsősorban környezetbarát
anyaghasználat), melyben lehetőség van baba (kisgyermek) programok megtartására, valamint ehhez
kapcsolódó kiszolgálóegységek (baba wc, szeparálható szoptatási hely, önkiszolgáló ételpult pár fogyasztói
asztallal). Lehetőség szerint kisgyermekes szülők számára 3 fő részére coworking hely.
b)Tini élménytér a jelenlegi galéria helyén. Akár alkalomszerű, akár rendszeres látogatásra kialakított
szabadidős élménytér létrehozása. A tervezési feladatok között szerepel a tér kialakíthatóságának vizsgálata
a Megrendelői igények szerint.
Hild udvar
Zöld oázisként, közösségi hely:
a)alsó szint elsősorban kisgyermekes családok számára: füves szigetek, játékos térelemek, játék elemek (pl.
függő gömbhinta), 5 asztalos vendéglátói terasz, esetenkénti programmal,
b)felső szint, különböző szabadtéri programoknak a színtere: nyári beszélgetések, kapcsolódások
helyszínként a pécsi programokhoz (Pécsi Napok, Fény Fesztivál, POSZT), minikoncert.
A Tünde Ház a fenntarthatóságot szükséges, hogy az alábbi területeken közvetítse:
1.A ház gépészeti kialakítása, energetikai jellemzői
2.A ház programokon kívüli használata:
-fűtési-hűtési rendszer
-vízhasználat
-napenergia használat
-árnyékolás.
3.A ház kialakítása során felhasznált belsőépítészeti elemek
4.Növényesített belső tér
5.Információs felületek:
-büfé kínálati tábla
-asztalok, falfelületek
-kiállítás
-használati eszközökhöz kapcsolódó infók
-aktuális kiállítások, térhasználati infók
-egyedi, saját tervezésű és készítésű játékok közösségi terek, társas kapcsolatokat erősítő térkialakítás
(dombpihenők) és játékok
Az engedélyezési és kiviteli dokumentációs terveket 8-8 példány papír alapú és 1-1 db digitális pdf. és
szerkeszthető (.pln, .dwg) példányban szükséges átadni.
Részletesen KD-ban.
(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.1.1) pontban bemutatott építész tervező szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata hónapban megadva (0-60 hónap) 20
2 Az M.1.2) pontban bemutatott tartószerkezeti tervező szakember alkalmassági követelményen
felüli többlet szakmai tapasztalata hónapban megadva (0-60 hónap) 20
3 Jótállás vállalt időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001
II.2.14) További információ:
Érékelés: ár fordított arányosítás, a minőségi kritérium (MK) 1, 2., egyenes arányosítás, 3.
arányosításmódszerét alkalmazza. Az értékelés során adható pontszám rész- és alszempontonként: 0-10
pont.Részletesen a KD-ban.
MK 1, 2 szempontra tett ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember szakmai
önéletrajza a KD szerint, melynek hiányában az ajánlat érvénytelen.
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 208 - 475238
(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: Zöld Kapu projekt 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 - 019722 (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: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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:
Eredménytelen eljárás indoka: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a
gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot az ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető
Kft. (2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48.) Ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlattevő tekintetében az
értékelés során figyelembe vett Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár, mely 23.396.000,-HUF, az Ajánlatkérő
részére a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, - mely nettó:
10.173.229,-HUF.– nettó 13.222.771,- HUF összeggel meghaladja. A pótfedezet nem biztosítható,
melyre tekintettel az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
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.§
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:
2019/05/09 (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)

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (7216/2019)
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: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pásztélyi Zsolt
Telefon: +36 18810191
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.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
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-218) ultrahang készülékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001123452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

33112200-0

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
adásvételi szerződés, amelynek tárgya
1. rész: radiológiai ultrahang készülék szállítása
2. rész: kardiológiai ultrahang készülék és radiológiai ultrahang készülék szállítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 49389000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: (1) radiológiai ultrahang készülék
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Szegedi Egészségügyi Központ, 6726 Szeged, Csanádi u. 34/A
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db radiológiai vizsgálati célra alkalmas ultrahang-diagnosztikai készülék beszerzése 1 db konvex, 1 db
lineáris (lágyrész- és érvizsgálathoz alkalmas) és 1 db lineáris (mammográfiás és ízületi vizsgálatokra
alkalmas) vizsgáló fejjel
Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) kizárólag új készüléket ajánlhat meg új vizsgálófejekkel.
Az ajánlatkérőnek (a továbbiakban: AK) kiemelt szakmai és pénzügyi érdeke fűződik ahhoz, hogy a
beszerzendő készüléket a már meglévő (a műszaki leírásban felsorolt) ultrahang vizsgálófejekkel együtt
tudja használni, ezért AK előnyként értékeli, ha a megajánlott vizsgálófejek alkalmasak azokkal való
használatra.
A nyertes AT feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a
felhasználók részére, garanciális ideje alatti kötelező karbantartások elvégzése.
A szerződés tárgyát képező berendezés(ek) részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. programozható nyomógombok száma a kezelőpulton (a minimum feletti
érték, min. 10 db, db, előny a több) 1
2 3. a minimálisan előírtnál nagyobb maximális vizsgálati mélység (monitoron kijelzett érték,
rendszer adat, a minimum feletti többlet, cm, min. 30 cm, előny a több) 3
3 4. nyers adat (raw data) kezelése (igen / nem, előny a megléte) 1
4 5. a rendszerszoftver futtatása SSD-ről történik (igen / nem, előny a megléte) 2
5 6. a maximálisan előírtnál rövidebb bekapcsolási idő teljesen kikapcsolt állapotból (a csökkentés
mértéke a maximumhoz képest, mp, max. 120 mp, előny a nagyobb mértékű csökkentés) 1
6 7. a megajánlott készülékkel használhatók az ajánlatkérő tulajdonában lévő PVT-375BT,
PLT-704SBT, PST-30BT típusú transducerek (igen / nem, előny a megléte) 10
7 8. kiterjesztett sávszélességű THI (igen / nem, előny a megléte) 5

8 9. a készülék automatikusan kiválasztja a presethez tartozó transducert, attól függetlenül, hogy azt
melyik csatlakozóhoz csatlakoztatták (igen / nem, előny a megléte) 2
9 10. konvex transducer: választható, képernyőn megjelenő képalkotó frekvencia tartomány
szélessége 2D üzemmódban (a tartomány a felső és az alsó értékének különbsége, MHz, előny a
több) 2
10 11. lineáris transducer (1): választható, a képernyőn megjelenő képalkotó frekv. tartomány
szélessége 2D (nem THI) üzemmódban (a tartomány a felső és az alsó értékének különbsége, MHz,
előny a több) 2
11 12. lineáris transducer (2): választható, a képernyőn megjelenő képalkotó frekv. tartomány
szélessége 2D (nem THI) üzemmódban (a tartomány a felső és az alsó értékének különbsége, MHz,
előny a több) 2
12 13. az alapgép vonatkozásában a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 64
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) AK az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli.
II.2.1)
Elnevezés: (2) kardiológiai és radiológiai ultrahang készülék
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: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Pécsi Egészségügyi Központ, 7623 Pécs, Szabadság utca 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db kardiológiai- és érvizsgálati célra alkalmas ultrahang-diagnosztikai készülék beszerzése 1 db phasedarray szektor és 1 db lineáris vizsgáló fejjel
1 db radiológiai, hasi, ér és lágyrész vizsgálati célra is alkalmas ultrahang-diagnosztikai készülék beszerzése
1 db konvex, 1 db lineáris (érvizsgálatokra alkalmas) és 1 db lineáris (lágyrész és ízületi vizsgálatokra
alkalmas) vizsgáló fejjel
AT kizárólag új készüléket ajánlhat meg új vizsgálófejekkel.
AK-nek kiemelt szakmai és pénzügyi érdeke fűződik ahhoz, hogy a beszerzendő készüléket a már meglévő
(a műszaki leírásban felsorolt) ultrahang vizsgálófejekkel együtt tudja használni, ezért AK előnyként értékeli,
ha a megajánlott vizsgálófejek alkalmasak azokkal való használatra.
A nyertes AT feladatát képezi a készülék telepítése, üzembe helyezése, használatának betanítása a
felhasználók részére, garanciális ideje alatti kötelező karbantartások elvégzése.
A szerződés tárgyát képező berendezés(ek) részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. (1) a phased-array szektor vizsgálófej minimum előírást (90 fok)
meghaladó látószöge (a minimum feletti érték, fok, min. 90 fok, előny a több) 5
2 3. (1) speciális véráramlás megjelenítési mód (igen / nem, előny a megléte) 5
3 4. (1) automatikus kardiológiai Doppler mérések: MV E/A, AV Vmax, AV Trace, LVOT Vmax, LVOT
Trace (igen / nem, előny a megléte) 2,5
4 5. (1) az alapgép vonatkozásában a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több) 3,5
5 6. (2) a lágyrész és ízületi vizsgálatokra alkalmas lineáris vizsgálófej minimális előírást (576)
meghaladó kristályelemeinek száma (a minimális feletti szám, előny a több) 2,5
6 7. (2) a megajánlott készülékkel használhatók az ajánlatkérő tulajdonában lévő L6-12-RS és E8CRS típusú vizsgálófejek (igen / nem, előny a megléte) 7

7 8. (2) minden megajánlott vizsgálófejjel alkalmazható speciális véráramlás megjelenítési mód
(igen / nem, előny a megléte) 5
8 9. (2) az alapgép vonatkozásában a minimálisan előírt (12 hónap) jótállás felett vállalt többlet
jótállás mértéke (a többlet vállalás mértéke, hónap, max. további 24 hónap, előny a több) 3,5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 66
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) AK az ár értékelési szempontja körében a nettó ajánlati összárat értékeli.
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: 2019 /S 024 - 052065
(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: PTS-218 1. rész Rész száma: 1 Elnevezés: (1) radiológiai ultrahang készülék
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:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46372482
Postai cím: Dráva Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: tpetki@variotrade.hu
Telefon: +36 13599338
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13509816
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: 19050000
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: PTS-218 2. rész Rész száma: 2 Elnevezés: (2) kardiológiai és radiológiai ultrahang
készülék
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:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17131085
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 63.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: info@medentrade.hu
Telefon: +36 23880858
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23880858
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: 30339000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele)
1. rész: 10529539-2-41
2. rész: 24132880-2-07
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban
1. rész:
Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1133 Budapest, Dráva utca 11.), 10529539-2-41
2. rész:
MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros,
Petőfi Sándor utca 63.), 24132880-2-07
Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1133 Budapest, Dráva utca 11.), 10529539-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7943/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: 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 14616758
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bkv.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamoshoz kontaktorok és alkatrészeik beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000746812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31214000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében villamosokhoz kontaktorok és alkatrészeik beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

Érték: 399019638 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EGM 214 kontaktor főáramú érintkezőinek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. 230-as raktár 1097 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 7.
BKV Zrt. 490-es raktár 1115 Budapest, Bartók Béla út 137.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében EGM 214 kontaktorok főáramú érintkezőinek beszerzése 5000 db/év
tervezett mennyiségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás (min. 12 hónap - max. 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10
Értékelés módszere: I. részszempont esetében: pontozás. II. részszempont esetében: fordított arányosítás.
A módszerek ismertetése az útmutatóban történik.Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati összár szempontra adott
megajánlás a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: ICS és KCSV7 kontaktor alkatrészeinek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. 230-as raktár 1097 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 7.
BKV Zrt. 490-es raktár 1115 Budapest, Bartók Béla út 137.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében ICS és KCSV7 villamosok kontaktor alkatrészeinek beszerzése 4200
db/év tervezett mennyiségben.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás (min. 12 hónap - max. 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10
Értékelés módszere: I. részszempont esetében: pontozás. II. részszempont esetében: fordított arányosítás.
A módszerek ismertetése az útmutatóban történik.Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati összár szempontra adott
megajánlás a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: Siemens kontaktorok alkatrészeinek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. 170-es raktár 1045 Bp., Pozsonyi út 1.
BKV Zrt. 190-es raktár 1089 Bp., Baross u.132.
BKV Zrt. 260-as raktár 1021 Bp., Budakeszi út 9-11.
BKV Zrt. 390-as raktár 1116 Bp., Fehérvári út 247.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében Siemens gyártmányú kontaktorok és alkatrészeik beszerzése 2240 db/
év tervezett mennyiségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás (min. 12 hónap - max. 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10
Értékelés módszere: I. részszempont esetében: pontozás. II. részszempont esetében: fordított arányosítás.
A módszerek ismertetése az útmutatóban történik.Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati összár szempontra adott
megajánlás a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: COMBINO kontaktor, relé és alkatrész beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. 200-as raktár 1087 Budapest, Brüll Alfréd u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében COMBINO villamosokhoz kontaktorok, relék és alkatrészeik
beszerzése 707 db/év tervezett mennyiségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás (min. 12 hónap - max. 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10
Értékelés módszere: I. részszempont esetében: pontozás. II. részszempont esetében: fordított arányosítás.
A módszerek ismertetése az útmutatóban történik.Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati összár szempontra adott
megajánlás a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: Tátra villamosokhoz kontaktorok beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. 170-es raktár 1045 Bp., Pozsonyi út 1.
BKV Zrt. 190-es raktár 1089 Bp., Baross u.132.
BKV Zrt. 260-as raktár 1021 Bp., Budakeszi út 9-11.
BKV Zrt. 390-es raktár 1116 Bp., Fehérvári út 247.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében Tátra villamosokhoz kontaktorok beszerzése 186 db/év tervezett
mennyiségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás (min. 12 hónap - max. 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10
Értékelés módszere: I. részszempont esetében: pontozás. II. részszempont esetében: fordított arányosítás.
A módszerek ismertetése az útmutatóban történik.Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított

összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati összár szempontra adott
megajánlás a legalacsonyabb.
II.2.1)
Elnevezés: Tátra villamoshoz kontaktor alkatrészek beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. 170-es raktár 1045 Bp., Pozsonyi út 1.
BKV Zrt. 190-es raktár 1089 Bp., Baross u.132.
BKV Zrt. 260-as raktár 1021 Bp., Budakeszi út 9-11.
BKV Zrt. 390-es raktár 1116 Bp., Fehérvári út 247.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében Tátra villamosokhoz kontaktor alkatrészek beszerzése 2900 db/év
tervezett mennyiségben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás (min. 12 hónap - max. 24 hónap) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 1-10
Értékelés módszere: I. részszempont esetében: pontozás. II. részszempont esetében: fordított arányosítás.
A módszerek ismertetése az útmutatóban történik.Amennyiben több ajánlatnak azonos a kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati összár szempontra adott
megajánlás a legalacsonyabb.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 200 - 455514
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-240/18/A Rész száma: 1 Elnevezés: EGM 214 kontaktor főáramú érintkezőinek
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:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Metal 99 Fémszerkezet gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94268827
Postai cím: Öregországút 1.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: info@metal99.hu
Telefon: +36 29360143
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90262500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-240/18/B Rész száma: 2 Elnevezés: ICS és KCSV7 kontaktor alkatrészeinek
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:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Metal 99 Fémszerkezet gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94268827
Postai cím: Öregországút 1.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: info@metal99.hu
Telefon: +36 29360143
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53599500
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-240/18/C Rész száma: 3 Elnevezés: Siemens kontaktorok alkatrészeinek 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:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74376083
Postai cím: Méz Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: harsanyine.sara@budaker.hu
Telefon: +36 14245094
Internetcím(ek): (URL)

Fax: +36 12282291
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132031050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-240/18/D Rész száma: 4 Elnevezés: COMBINO kontaktor, relé és alkatrész
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:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 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
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74376083
Postai cím: Méz Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
E-mail: harsanyine.sara@budaker.hu
Telefon: +36 14245094
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12282291
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36447888
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-240/18/E Rész száma: 5 Elnevezés: Tátra villamosokhoz kontaktorok 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:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: GOLDI- MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42711696
Postai cím: Szent János Tér 3
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
E-mail: info@goldimodi.com
Telefon: +36 24485948
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46204200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-240/18/F Rész száma: 6 Elnevezés: Tátra villamoshoz kontaktor alkatrészek
beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
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
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: GOLDI- MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42711696
Postai cím: Szent János Tér 3
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
E-mail: info@goldimodi.com
Telefon: +36 24485948
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
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: 40474500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
A) rész: EGM 214 kontaktor főáramú érintkezőinek beszerzése
- Alu-Care Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6500 Baja, Lőkert sor 1/E,
25802593-2-03
- BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1222 Budapest,
Méz utca 11., 12248885-2-43
- Metal 99 Fémszerkezet gyártó és Szolgáltató Kft., 2370 Dabas, Öregországút 1., 10612028-2-13
B) rész: ICS és KCSV7 kontaktor alkatrészeinek beszerzése
- Metal 99 Fémszerkezet gyártó és Szolgáltató Kft., 2370 Dabas, Öregországút 1., 10612028-2-13
C) rész: Siemens kontaktorok alkatrészeinek beszerzése
- Alu-Care Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6500 Baja, Lőkert sor 1/E,
25802593-2-03
- BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1222 Budapest,
Méz utca 11., 12248885-2-43
D) rész: COMBINO kontaktor, relé és alkatrész beszerzése
- BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1222 Budapest,
Méz utca 11., 12248885-2-43
- GOLDI- MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2300 Ráckeve, Szent
János tér 3., 10433418-2-13
E) rész: Tátra villamosokhoz kontaktorok beszerzése
- GOLDI- MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2300 Ráckeve, Szent
János tér 3., 10433418-2-13
F) rész: Tátra villamoshoz kontaktor alkatrészek beszerzése
- BUDAKER Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1222 Budapest,
Méz utca 11., 12248885-2-43
- GOLDI- MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2300 Ráckeve, Szent
János tér 3., 10433418-2-13
- ELVY s.r.o., Dolná 23, 945 01 Komárom, Szlovákia, SK2021015568
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. § (2)(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/
részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető,
különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések
ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8228/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80575067
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ferencz Róbert
Telefon: +36 304581425
E-mail: ferencz.robert@ervzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ervzrt.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöld- és védterület karbantartása ÉRV Zrt részére
Hivatkozási szám: EKR001107212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ÉRV Zrt. szolgáltatási területén található védterületek, a közműrendszer objektumai és a működtető
létesítmények zöldfelületeinek karbantartási munkálatainak elvégzése vállalkozási keretszerződés
keretében.

A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati
dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 58971974 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Védterületek karbantartása - Nyugati Üzemmérnökség
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az ÉRV Zrt. Nyugati Üzemmérnökség szolgáltatási
területei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ÉRV Zrt. Nyugati Üzemmérnökség szolgáltatási területein található védterületek karbantartása (fűnyírás,
kaszálás) mintegy 498 210 m² területen, vállalkozási keretszerződés keretében.
Fenti mennyiségek a terület nagyságára vonatkoznak, amelyen évente több alkalommal szükséges a
feladatokat elvégezni, időjárás függvényében. Az alkalmassági követelményrendszer arányosságának
megállapíthatósága érdekében ajánlatkérő közli, hogy az éves tevékenység teljes mennyisége a megadott
négyzetméter négyszerese.
Teljesítési időszak: tárgyév 04.01 – 11.31. között.
Megrendelő jogosult évente egyszer a műszaki tartalomban rögzített méretektől függetlenül adott területen a
feladatok elvégzésének teljesítését kérni.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell jogtiszta és felhasználói jogosultsággal bíró, egy központi és egy
mobil eszközön is futtatható részből összetevődő, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
szoftverrel és informatikai rendszerrel, amelyet Ajánlatkérő a feladatok elvégzésének ellenőrzésére, és a
teljesítés igazolásához használ.
Az informatikai rendszerrel való rendelkezés biztosításának elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül, melynek következtében Megrendelő az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés).
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény
tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési dokumentumokban előírt
informatikai rendszerrel a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
A részletes szakmai követelményeket, a telephelyek számát a közbeszerzési dokumentumok (műszaki
leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Értékelési szempontok között az ár szempont alatt az alábbiakat értékeli ajánlatkérő: Mulcsozásos
technológiával elvégzett védterület karbantartás nettó ajánlati ára egy évre vetítve (nettó HUF/év)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett területek
nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10

2 MK2 - A hibás teljesítési kötbér mértéke (a hibás teljesítéssel érintett területek nagysága alapján
min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
3 MK3 - A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a teljesítés elmaradásával érintett
területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Védterületek karbantartása - Keleti Üzemmérnökség
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az ÉRV Zrt. Keleti Üzemmérnökség szolgáltatási területei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ÉRV Zrt. Keleti Üzemmérnökség szolgáltatási területein található védterületek karbantartása (fűnyírás,
kaszálás) mintegy 1 157 142 m² területen, vállalkozási keretszerződés keretében.
Fenti mennyiségek a terület nagyságára vonatkoznak, amelyen évente több alkalommal szükséges a
feladatokat elvégezni, időjárás függvényében. Az alkalmassági követelményrendszer arányosságának
megállapíthatósága érdekében ajánlatkérő közli, hogy az éves tevékenység teljes mennyisége a megadott
négyzetméter négyszerese.
Teljesítési időszak: tárgyév 04.01 – 11.31. között.
Megrendelő jogosult évente egyszer a műszaki tartalomban rögzített méretektől függetlenül adott területen a
feladatok elvégzésének teljesítését kérni.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell jogtiszta és felhasználói jogosultsággal bíró, egy központi és egy
mobil eszközön is futtatható részből összetevődő, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
szoftverrel és informatikai rendszerrel, amelyet Ajánlatkérő a feladatok elvégzésének ellenőrzésére, és a
teljesítés igazolásához használ.
Az informatikai rendszerrel való rendelkezés biztosításának elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül, melynek következtében Megrendelő az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés).
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény
tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési dokumentumokban előírt
informatikai rendszerrel a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
A részletes szakmai követelményeket, a telephelyek számát a közbeszerzési dokumentumok (műszaki
leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Értékelési szempontok között az ár szempont alatt az alábbiakat értékeli ajánlatkérő: Mulcsozásos
technológiával elvégzett védterület karbantartás nettó ajánlati ára egy évre vetítve (nettó HUF/év)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett területek
nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
2 MK2 - A hibás teljesítési kötbér mértéke (a hibás teljesítéssel érintett területek nagysága alapján
min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
3 MK3 - A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a teljesítés elmaradásával érintett
területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Kaszálási, bálázási és szállítási feladatatok ellá
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: ÉRV ZRt. kijelölt szolgáltatási területei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ÉRV Zrt. kijelölt szolgáltatási területein található védterületeken kaszálási, bálázási és szállítási feladatok
ellátása vállalkozási keretszerződés keretében, mintegy 192 556 m² területen (telephelyek száma: 2 db).
Fenti mennyiségek a terület nagyságára vonatkoznak, amelyen évente több alkalommal szükséges a
feladatokat elvégezni, időjárás függvényében. Az alkalmassági követelményrendszer arányosságának
megállapíthatósága érdekében ajánlatkérő közli, hogy az éves tevékenység teljes mennyisége a megadott
négyzetméter négyszerese.
Időbeli ütemezés:
Gát + y-on; 3642 Bánhorváti-Lázbérc területen évi 3 alkalommal történő vágással.
Borsodszirák I. vízműtelep védterületen évi 2 alkalommal történő vágással.
Teljesítési időszak: tárgyév 04.01 – 11.31. között.
Megrendelő jogosult évente egyszer a műszaki tartalomban rögzített méretektől függetlenül adott területen a
feladatok elvégzésének teljesítését kérni.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell jogtiszta és felhasználói jogosultsággal bíró, egy központi és egy
mobil eszközön is futtatható részből összetevődő, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
szoftverrel és informatikai rendszerrel, amelyet Ajánlatkérő a feladatok elvégzésének ellenőrzésére, és a
teljesítés igazolásához használ.
Az informatikai rendszerrel való rendelkezés biztosításának elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül, melynek következtében Megrendelő az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés).
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény
tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési dokumentumokban előírt
informatikai rendszerrel a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
A részletes szakmai követelményeket, a telephelyek számát a közbeszerzési dokumentumok (műszaki
leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Értékelési szempontok között az ár szempont alatt az alábbiakat értékeli ajánlatkérő: Műszaki tartalomban
előírt technológiával elvégzett védterület karbantartásának éves nettó ajánlati ára (nettó HUF/év)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett területek
nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
2 MK2 - A hibás teljesítési kötbér mértéke (a hibás teljesítéssel érintett területek nagysága alapján
min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
3 MK3 - A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a teljesítés elmaradásával érintett
területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Park karbantartási feladatok ellátása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika, Múcsonyi út 2., II. telep Kazincbarcika,
Ózdi út 3., Eger, Vécsei völgy 72., Központ, Kazincbarcika Tardonai út 1., Lázbérci Vízmű és I.
számú Gátőrház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Park karbantartási feladatok ellátása az ÉRV Zrt. kiszolgáló és egyéb létesítményei esetében vállalkozási
keretszerződés keretében a következő helyszíneken:
ÉRV ZRt. Kazincbarcika, Múcsonyi út 2. – 1625 m2
ÉRV ZRt. II. telep Kazincbarcika, Ózdi út 3. – 5681 m2
ÉRV ZRt. Eger, Vécsei völgy 72. – 28550 m2
ÉRV ZRt. Központ, Kazincbarcika Tardonai út 1. – 2800 m2
ÉRV ZRt. Lázbérci Vízmű és I. számú Gátőrház – 125 m2
Terület nagysága összesen 38 781 m2.
Fenti mennyiségek a terület nagyságára vonatkoznak, amelyen évente több alkalommal szükséges a
feladatokat elvégezni, időjárás függvényében. Az alkalmassági követelményrendszer arányosságának
megállapíthatósága érdekében ajánlatkérő közli, hogy az éves tevékenység teljes mennyisége a megadott
négyzetméter négyszerese.
Teljesítési időszak: tárgyév 02.01 – 11.31. között.
Megrendelő jogosult évente egyszer a műszaki tartalomban rögzített méretektől függetlenül adott területen a
feladatok elvégzésének teljesítését kérni.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell jogtiszta és felhasználói jogosultsággal bíró, egy központi és egy
mobil eszközön is futtatható részből összetevődő, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
szoftverrel és informatikai rendszerrel, amelyet Ajánlatkérő a feladatok elvégzésének ellenőrzésére, és a
teljesítés igazolásához használ.
Az informatikai rendszerrel való rendelkezés biztosításának elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül, melynek következtében Megrendelő az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés).
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény
tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési dokumentumokban előírt
informatikai rendszerrel a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
A részletes szakmai követelményeket, a telephelyek számát a közbeszerzési dokumentumok (műszaki
leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Értékelési szempontok között az ár szempont alatt az alábbiakat értékeli ajánlatkérő: Műszaki tartalomban
rögzített park karbantartási feladatok elvégzésének éves nettó ajánlati ára (nettó HUF/év)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett területek
nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
2 MK2 - A hibás teljesítési kötbér mértéke (a hibás teljesítéssel érintett területek nagysága alapján
min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
3 MK3 - A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a teljesítés elmaradásával érintett
területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 001320
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató
- közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Védterületek karbantartása - Nyugati Üzemmérnökség
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:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Fauna Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29710724

Postai cím: Szabadság Utca 20
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8353
Ország: Magyarország
E-mail: faunainvest@gmail.com
Telefon: +36 305148439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80092184
Postai cím: 093/4.
Város: Felsőnyárád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3721
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@arosakft.hu
Telefon: +36 301805267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14332000
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: zöld- és védterület
karbantartási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Védterületek karbantartása - Keleti Üzemmérnökség
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:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35639974
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: fűnyírás és
kaszálási feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kaszálási, bálázási és szállítási feladatatok ellá
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:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Fauna Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29710724
Postai cím: Szabadság Utca 20
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8353
Ország: Magyarország
E-mail: faunainvest@gmail.com
Telefon: +36 305148439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80092184
Postai cím: 093/4.
Város: Felsőnyárád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3721
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@arosakft.hu
Telefon: +36 301805267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4000000

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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: zöld- és védterület
karbantartási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Park karbantartási feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
Hivatalos név: Fauna Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29710724
Postai cím: Szabadság Utca 20
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8353
Ország: Magyarország
E-mail: faunainvest@gmail.com

Telefon: +36 305148439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
Hivatalos név: AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80092184
Postai cím: 093/4.
Város: Felsőnyárád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3721
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@arosakft.hu
Telefon: +36 301805267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5000000
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: zöld- és védterület
karbantartási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők részenként:
1. rész
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Adept Enviro Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest,
Budafoki Út 70
Adószáma: 25749977243
2. Ajánlattevő neve, székhelye: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt
Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34

Adószáma: 11066901241
3. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5.
Adószáma: 14759996243
4. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Fauna Invest Kft, 8353 Zalaszántó, Szabadság Utca 20
Adószáma: 22951076220
5. Érvénytelen ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Hydro Property Korlátolt Felelősségű Társaság, 7628 Pécs, Bogádi Út
6
Adószáma: 24309217202
2. rész
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Adept Enviro Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest,
Budafoki Út 70
Adószáma: 25749977243
2. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt
Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34
Adószáma: 11066901241
3. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5.
Adószáma: 14759996243
4. Ajánlattevő neve, székhelye: Fauna Invest Kft, 8353 Zalaszántó, Szabadság Utca 20
Adószáma: 22951076220
5. Érvénytelen ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Hydro Property Korlátolt Felelősségű Társaság, 7628 Pécs, Bogádi Út
6
Adószáma: 24309217202
5. Ajánlattevő neve, székhelye:
Adószáma:
3. rész
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Adept Enviro Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest,
Budafoki Út 70
Adószáma: 25749977243
2. Ajánlattevő neve, székhelye: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt
Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34
Adószáma: 11066901241
3. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5.
Adószáma: 14759996243
4. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Fauna Invest Kft, 8353 Zalaszántó, Szabadság Utca 20
Adószáma: 22951076220
5. Érvénytelen ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Hydro Property Korlátolt Felelősségű Társaság, 7628 Pécs, Bogádi Út
6
Adószáma: 24309217202
4. rész
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Adept Enviro Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest,
Budafoki Út 70
Adószáma: 25749977243
2. Ajánlattevő neve, székhelye: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt
Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34
Adószáma: 11066901241
3. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5.
Adószáma: 14759996243
4. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Fauna Invest Kft, 8353 Zalaszántó, Szabadság Utca 20
Adószáma: 22951076220

5. Érvénytelen ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Hydro Property Korlátolt Felelősségű Társaság, 7628 Pécs, Bogádi Út
6
Adószáma: 24309217202
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek
benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az
irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő
indokolása

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

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (8345/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: 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. Gondos Miklós
Telefon: +36 13561573
E-mail: foigtitk@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DPC - Orvostechnikai eszközök
Hivatkozási szám: EKR001064432018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződések az „Egészséges Budapest Program” megvalósításához szükséges orvostechnikai
eszközök és elektromos haszongépjármű beszerzésére a Dél-Pesti Centrumkórház intézményei számára
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24355 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 250 - 577006
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/07/15
Helyesen:
2019/08/05
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Autóipari Próbapálya Zala Kft. (8360/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
Telefon: +36 17849913
E-mail: iroda@pozderka.hu
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.apz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés
megvalósításához szükséges irányító központ kivitelezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213250-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés
megvalósításához szükséges irányító központ kivitelezésére, annak környezeti kialakítására és a
kapcsolódó tesztpálya-irányí tási
technológia integrálására.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 1868 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 026 - 055941

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:

Dátum: 2019/08/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (8314/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: 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
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DDGÖ Északi ivóvíz és szennyvíz gerinchálózat
Hivatkozási szám: EKR000344342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debreceni Déli Gazdasági Övezet (Északi rész I. ütem) ivóvíz ellátó és szennyvíz elvezető gerinchálózat
kialakítása
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007893 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 087 - 208403
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
M1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján,
a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás
feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60
hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell
adni az építési beruházás pontos tárgyát, a megvalósított ivóvíz gerincvezeték hosszát, a teljesítés
idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt év/hó/nap pontossággal) és helyét, továbbá
az igazolást kiállítónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veheti figyelembe.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg
azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum
követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A
321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt
- nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el,
amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
Helyesen:
M1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján,
a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás
feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 60
hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell
adni az építési beruházás pontos tárgyát, a megvalósított ivóvíz és/vagy szennyvíz gerincvezeték

hosszát, a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt év/hó/nap pontossággal) és
helyét, továbbá az igazolást kiállítónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési
beruházásokat veheti figyelembe.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg
azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum
követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia
igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A
321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként
teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt
- nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el,
amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az
ellenszolgáltatásból részesült.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Kbt. 148.§-a szerint.
VI.3) pont folytatása:

13.) Ajánlati biztosíték összege: 5.000.000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás
esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára
való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos
igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított
garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti
példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4)
bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
15.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 25 000 000 HUF/esemény, 50 000 000 HUF/kárév.
16.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
17.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a Vállalkozó bármely kötelezettségének
késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér
mértéke az építési beruházás nettó értékének 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15%,
az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja
számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes
ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás
teljesítésért a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő
felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5%-a/
alkalom. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha
a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30.
naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással
megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az építési beruházás nettó értékének 30%-a.
18.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
Helyesen:
Kbt. 148.§-a szerint.
VI.3) pont folytatása:
13.) Ajánlati biztosíték összege: 5.000.000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás
esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára
való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos
igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított
garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti
példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4)
bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
15.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 25 000 000 HUF/esemény, 50 000 000 HUF/kárév.
16.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
17.) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért Megrendelő a Vállalkozó bármely kötelezettségének
késedelmes teljesítése esetén érvényesíti, késedelmes naptári naponként. A napi késedelmi kötbér
mértéke az építési beruházás nettó értékének 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma 15%,
az ezt meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja
számára a rendkívüli felmondáshoz fűződő jogát.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes
ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás
teljesítésért a Nyertes ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő
felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke az építési beruházás nettó értékének 5%-a/
alkalom. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha
a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30.
naptári napot és Ajánlatkérő a szerződést ezen körülményre hivatkozással, rendkívüli felmondással
megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke: az építési beruházás nettó értékének 30%-a.
18.) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 nap értendő.
19.) Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosít előleget a nettó vállalkozási díj 5%-ának
megfelelő, de legfeljebb hetvenötmillió forint összegben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési munkarésze (szerződéstervezet) is módosul.
A módosított közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszerben elérhetők az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (8516/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: 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):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen, Dósa nádor tér rendezése
Hivatkozási szám: EKR000236232019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Debrecen, Dósa nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése”
Értékelési szempontok (4):
A 3. részszempont esetén Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározására a pontozás
módszerét alkalmazza, a Közbeszerzési Hatóság „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján,
az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő vállalja-e, és ha igen,
akkor hány fő hátrányos helyzetű személy bevonását a szerződés Vállalkozó általi teljesítése időtartamának
során. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha Ajánlattevő legalább 2 fő hátrányos helyzetű személy bevonását
vállalja.
Ajánlatkérő hátrányos helyzetű személy alatt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti fogalmat érti.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices

x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 003929 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 047 - 106862
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:

Kiegészítő szójegyzék

IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Debreceni Egyetem (8357/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek
Telefon: +36 5251270074490
E-mail: nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://unideb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-554 Váll. szerz. PILOT Kutatólabor. kivitelezé
Hivatkozási szám: EKR000281922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214610-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-554 Vállalkozási szerződés PILOT Kutatólaboratórium létrehozása a Debrecen, Vezér utcai Agrár
Innovációs Park területén(GINOP-2.3.4-15-2016-00002).
A köz-i dok. a műszaki dok. kivételével az EKR-ben ezen a linken érhetőek el:https://ekr.gov.hu/portal/
kozbeszerzes/eljarasok/EKR000281922018/reszletek
Ajánlatkérő megköveteli a honlapjának használatát. A műszaki dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen
közvetlenül, ingyenesen innen tölthető le: https://kancellaria.unideb.hu/node/147. Ajánlatkérő a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján teszi közzé a műszaki dokumentációt az EKRen kívül, tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagyméretű fájlokat tartalmaz, amelyek még
tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR 25 mb-os feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKRben közzé tenni.AK felhívja a figyelemet, hogy ezenkívül minden kommunikációt az EKR-ben kell lefolytatni
(pl. kiegészítő táj. kérés, ajánlat beadás stb.).
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices

x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24103 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 567063
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/07/22
Helyesen:
2019/08/05
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Debreceni Egyetem (8432/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Szandra
Telefon: +36 52512700 74284
E-mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-703 Digitális vizuáltechnológiai eszközök besz
Hivatkozási szám: EKR000212982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32322000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem európai uniós forrásból származó különböző pályázatai számára digitális
vizuáltechnológiai eszközök beszerzését kívánja lebonyolítani.
A pályázatok keretében beszerzendő egyéb eszközök között az alábbiak beszerzésére vállalkoztunk:
1. rész: Interaktív táblák, eszközök
2. rész: Projektorok
3. rész: Megjelenítő terminál
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 6241 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 071 - 167255
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás mellett a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
és részletes ártáblázat dokumentumot módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság (8339/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25692855
Postai cím: Görgey Artúr 19
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Liszicsánné Koncsár Andrea
Telefon: +36 204215726
E-mail: info@lodoconsult.hu
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvtk.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lodoconsult.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000075642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 4362 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 054 - 123699
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/05/01
Helyesen:
2019/06/10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
II.2.14. folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján
ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó
feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis
nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra
épülnek
III.2.2. pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2%-a. A tartalékkeret
elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka
leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget
biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő
a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes
vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai:
Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10%) Ajánlatérő teljesítési
és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5%-a értékében. A
jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében
nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül
értékelésre
VI.3. folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat.
szerint.

14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea
(00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés
során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelősségi- igazolási tervet
készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti esetben - ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós
értékhatárt - az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen
eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít,
tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 2019. május 30., melyre tekintettel
AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ
módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
ÚJ PONT: Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel módosítja az alkalmassági
követelményt és az értékelési szempontokat és a kapcsolódó dokumentációt.
Helyesen:
II.2.14. folytatása:
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja és a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján
ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás komplexitása, az ellátandó
feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis
nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A fentieken túl az ellátandó fel. egymásra
épülnek
III.2.2. pont folytatása:
Felek rögzítik, hogy tartalékkeret van, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2%-a. A tartalékkeret
elszámolására azon számlában kerül sor, amely esetében a tartalékkeret terhére történő munka
leigazolásra kerül az építési napló, valamint a teljesítésigazolás részeként. Megrendelő előleget
biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15 %-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő
a kivitelezésre vonatkozó számlákban arányosan számol el. Az előleg tekintetében a nyertes
vállalkozónak előleg bekérőt kell benyújtania. A szerződés biztosítékai: A szerződés biztosítékai:
Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10%) Ajánlatérő teljesítési
és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5%-a értékében. A
jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében
nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap, ezen felüli megajánlás értékelési szempont részeként kerül
értékelésre
VI.3. folytatása:
13. Felek rögzítik, hogy az AT-nek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dok. meghat.
szerint.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Liszicsánné Koncsár Andrea
(00597)
14. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a kivitelezés
során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelősségi- igazolási tervet
készített.
15. A 322/205. (X.30.) Korm. rendelet 12. § értelmében építési beruházás során a 14. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti esetben - ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós
értékhatárt - az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező. Jelen
eljárásban a tervezői művezetés igénybevételét kivitelezőnek szükséges biztosítania.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17. AK tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, hogy feltételes eljárást indít,
tekintettel arra, hogy a meglévő TSZ szerint a teljesítési határidő 2019. május 30., melyre tekintettel
AK határidő hosszabbítási kérelmet nyújtott be. A szerződés hatálybalépésének feltétele a TSZ
módosítás jóváhagyása.
AK hivatkozik a Kbt. 148. §-ra.
AK hivatkozik a 321/2011. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
AK a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül.
ÚJ PONT: Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre tekintettel módosítja az alkalmassági
követelményt és az értékelési szempontokat és a kapcsolódó dokumentációt.

ÚJ PONT: 2019. május 7.: AK kiegészítő tájékoztatásokra tekintettel módosítja a dokumentációt és
az árazatlan költségvetést.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

KFKI Üzemeltető Kft (8321/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KFKI Üzemeltető Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40816047
Postai cím: Konkoly Thege Miklós Út 29-33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bosnyák Edit
Telefon: +36 703620849
E-mail: bosnyak.edit@kfkipark.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kfki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzés - KFKI
Hivatkozási szám: EKR000379322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a 2019.10.01. 06:00 CET - 2020.10.01. 06:00 CET közötti
időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 005821 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 070 - 164482
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2019.10.01. 06:00 CET – 2021.10.01. 06:00
CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés
keretében összesen 1.299.200 m³ mennyiségű földgáz .energia beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal eltérhet mint opcionális rész.
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa
referencia körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni
(gnm³).
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles
tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint
fizetett díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t.
Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom
független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arra vonatkozóan, hogy a molekuladíj esetében az EURban rögzített földgázár HUF-ra történő átváltása mely időpontra/időszakra érvényes HUF/EUR MNB
devizaárfolyamon történik.
Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az ajánlati
dokumentáció 5. számú melléklete szerint).
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem
differenciálható.
Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében
ajánlatkérő a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Portfólió
hatás alatt versenyeztetett mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség
kerül versenyeztetésre, így kereskedő kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru
jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok
szerint nem differenciálható. A földgáz energia piaci sajátosságokra tekintettel a versenyeztetett
mennyiség kapcsán nem indokolt a részekre bontás, a felhasználási helyek egy szűkebb régióban,
helyezkednek el, jellegében hasonló kapacitás lekötésekkel.
Helyesen:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2019.10.01. 06:00 CET – 2020.10.01. 06:00
CET közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés
keretében összesen 1.299.200 m³ mennyiségű földgáz .energia beszerzése céljából.
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 50%-kal eltérhet mint opcionális rész.
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 kPa
referencia körülményeken kell értelmezni gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni
(gnm³).
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgázkereskedelem engedélyköteles

tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint
fizetett díjakat (jövedéki adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t.
Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a fix meghatározott molekula díjat, a forgalom
független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arra vonatkozóan, hogy a molekuladíj esetében az EURban rögzített földgázár HUF-ra történő átváltása mely időpontra/időszakra érvényes HUF/EUR MNB
devizaárfolyamon történik.
Ajánlattevők ajánlatuk részeként csatolni kötelesek az ún. Sourcing kalkulációs táblázatot (az ajánlati
dokumentáció 5. számú melléklete szerint).
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve
választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki
követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban
meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem
differenciálható.
Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében
ajánlatkérő a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Portfólió
hatás alatt versenyeztetett mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség
kerül versenyeztetésre, így kereskedő kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni.
Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru
jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok
szerint nem differenciálható. A földgáz energia piaci sajátosságokra tekintettel a versenyeztetett
mennyiség kapcsán nem indokolt a részekre bontás, a felhasználási helyek egy szűkebb régióban,
helyezkednek el, jellegében hasonló kapacitás lekötésekkel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

KFKI Üzemeltető Kft (8325/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KFKI Üzemeltető Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40816047
Postai cím: Konkoly Thege Miklós Út 29-33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodnyák Edit
Telefon: +36 703620849
E-mail: bosnyak.edit@kfkipark.hu
Fax: +36 18776275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kfki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés - KFKI
Hivatkozási szám: EKR000378392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2020.01.01 00:00 CET - 2020.12.31. 24:00 CET
közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 005820 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 071 - 167349
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8355/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49999912
Postai cím: Népkert Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágnerné Mészáros Veronika
Telefon: +36 305408526
E-mail: meszaros.veronika@nyirtavho.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirtavho.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78487961
Postai cím: Tüzér Utca 2-4.
Város: NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ignéczi Csabáné
Telefon: +36 42548460
E-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirvv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási NpKft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87022847
Postai cím: Benczúr Tér 7

Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zordel Enikő
Telefon: +36 205161011
E-mail: eberhardt@eakhulladek.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eakhulladek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29008724
Postai cím: Szódaház Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Podlovics Roland
Telefon: +36 42500106
E-mail: sostort@sostort.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sostort.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000470272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz szabadpiaci vétele Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú társaságai részére
2019.10.01. 06:00 órától 2020.10.01. 06.00 óráig tartó időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgázkereskedelmi szerződés keretében
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 006981 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 079 - 189462
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § szerint.
m.) Az ajánlatkérő az ajánlati árak és a szerződött mennyiség alapján meghatározott összes
költséget, mint egyedüli értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy a beszerzendő
áru (földgáz) jogszabályokban meghatározott szabvánnyal rendelkező áru, és más minőségi
szempontok nem értelmezhetőek, mint értékelési szempontok.
n.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 20 m3/h alatti fogyasztási helyek esetében a
megajánlott, illetve számlázott ellenszolgáltatási összeg nem lehet magasabb, mint az ajánlat
benyújtásakor érvényes egyetemes szolgáltatási díj szerinti, amennyiben az ajánlattevők
magasabbat ajánlanak meg, az az adott ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Helyesen:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § szerint.
m.) Az ajánlatkérő az ajánlati árak és a szerződött mennyiség alapján meghatározott összes
költséget, mint egyedüli értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy a beszerzendő
áru (földgáz) jogszabályokban meghatározott szabvánnyal rendelkező áru, és más minőségi
szempontok nem értelmezhetőek, mint értékelési szempontok.
n.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 20 m3/h alatti fogyasztási helyek esetében a
megajánlott, illetve számlázott ellenszolgáltatási összeg nem lehet magasabb, mint az ajánlat
benyújtásakor érvényes egyetemes szolgáltatási díj szerinti, amennyiben az ajánlattevők
magasabbat ajánlanak meg, az az adott ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlatkérő az EEDP-t módosítja, lehetővé téve a III. rész és a IV. rész „α: Az összes kiválasztási
szempont általános jelzése” szakaszának használatát.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

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

STEEL-INVEST Tanácsadó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (8484/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: STEEL-INVEST Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40763930
Postai cím: Papírgyári Út 49.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kmety Mátyás
Telefon: +36 25586918
E-mail: steelinvest@steelinvest.hu
Fax: +36 25586900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.steelinvest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.steelinvest.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése - újra
Hivatkozási szám: EKR000180382019
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) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében 1 db acél táblalemez daraboló gépsor beszerzése. A gépsor az alábbi
elemekből tevődik össze:
- tekercs tároló,
- tekercs feladó kocsi,
- lecsévélő,
- ACB görgő,
-végvágó olló,
- szélező egység,
- szélhulladék daraboló,
- 6 Hi egyengető egység,
- excenteres forgó olló,
- kivezető szalag.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 4367 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 050 - 114439
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/07/09
Helyesen:
2019/07/30
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eredetileg megjelent ajánlati felhívásban a IV.2.2) pont szerinti adat 2019.04.25. 10:00, a IV.2.6)
pont szerinti adat 2019.06.24., a IV.2.7) szerinti adat 2019.04.25.12:00.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (8270/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szeged Cső u. Óvoda kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: EKR000212362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általányáras vállalkozási szerződés keretében Szeged, Cső Utcai Óvoda fejlesztésének kivitelezési munkái.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 4446 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 053 - 120832
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

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

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:

Kiegészítő szójegyzék

Az eljárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések megválaszolása, a kiadott
közbeszerzési dokumentáció felülvizsgálata továbbra is folyamatban van. Tekintettel arra, hogy
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást határidőben nem tudja teljesíteni, az ajánlattételi határidőt
meghosszabbítja a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Szent Borbála Kórház (8250/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95062662
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 34515472
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Emberi testbe ültethető implantátumok SZBK 2018
Hivatkozási szám: EKR001144022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33184100-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 3103 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 040 - 089669
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
V./1. Kortikális csavar, acél D=1,5 mm 30 db/év
V./2. Kortikális csavar, acél D=2.0-2.7 155 db/év
V./3. Kortikális csavar, acél D=3,5mm 800 db/év
V./4. Spongiosa csavar acél D=4mm 350 db/év
V./5. Spongiosa csavar acél D=4mm 35 db/év
V./6. Spongiosa csavar acél D=6,5mm 20 db/év
V./7. Térdszalag csavar D=7
D=9 10 db/év
V./8. Corticalis csavar különféle hosszúságú D=4,5 mm 120 db/év
V./9. Velőűrsín kf. méret 80 db/év
V./10. Titán elasztikus velőűrsín D=1,5-4/0,5 mm lépcsőnként 15 db/év
V./11. Herbert csavar
Titán D=3,9/3 mm D=5/4mm 5 db/év
V./12. Alátét, acél D=13 mm
D=7 mm 10 db/év
V./13. Széles Önkompressziós lemez, acél Kf. méret 5 db/év
V./14. Kis Önkompressziós lemez, acél Kf. méret 8 db/év
V./15. Szögstabil könnyített önkompressziós lemez kf. méret 8 db/év
V./16. Harmadcső lemez kf. méret 20 db/év
V./17. Mini lemezek T,L, egyenes kf. méret 30 db/év
V./18. Lemez invarrathoz 20 db/év
V./19. Kis T lemez kf. méret 5 db/év
V./20. Rekonstrukciós lemez kf. méret 10 db/év
V./21. Rekonstrukciós lemez kf. méret 10 db/év
V./22. Karmos lemez (jobbos,balos) kf. méret 100 db/év
V./23. Csonthorgony kf. méret 10 db/év
V./24. Shanz csavar hengeres menettel D=2-5mm hossz. 30-250 mm 20 db/év
V./25. Kirschner drótok tompa-hegyes kf. méret 1000 db/év
V./26. Csigafúró kf. méret 20 db/év
V./27. Menetvágó + lágyrészvédő kf. méret 2 db/év
V./28. Cerclage drót tekercsben kf. méret 5 tekercs/év
V./29. Szögstabil lemez+reteszcsavar +dist.tibiavég(Pylon) 5 Eset/év
A beszerzés tárgyának részletes leírása, speciális jellemzői a közbeszerzési dokumentumokban
részletesen meghatározásra kerülnek.
Konszignációs raktár a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint szükséges.
A szegek és csavarok méretében +/- 10 % eltérés lehetséges
A protézis beültetéshez szükséges továbbképzés lebonyolítása. (30 fő részére, 2 órában)
Váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására azonnali megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből
ki kell elégíteni, ebben az esetben a szállítási határidő a 24 órát semmiképpen sem haladhatja meg.
Helyesen:
V./1. Kortikális csavar, acél D=1,5 mm 30 db/év
V./2. Kortikális csavar, acél D=2.0-2.7 155 db/év
V./3. Kortikális csavar, acél D=3,5mm 800 db/év
V./4. Spongiosa csavar acél D=4mm 350 db/év
V./5. Spongiosa csavar acél D=4mm 35 db/év
V./6. Spongiosa csavar acél D=6,5mm 20 db/év
V./7. Térdszalag csavar D=7
D=9 10 db/év
V./8. Corticalis csavar különféle hosszúságú D=4,5 mm 120 db/év

V./9. Velőűrsín kf. méret 80 db/év
V./10. Titán elasztikus velőűrsín D=1,5-4/0,5 mm lépcsőnként 15 db/év
V./11. Herbert csavar
Titán D=3,9/3 mm D=5/4mm 5 db/év
V./12. Alátét, acél D=13 mm
D=7 mm 10 db/év
V./13. Széles Önkompressziós lemez, acél Kf. méret 5 db/év
V./14. Kis Önkompressziós lemez, acél Kf. méret 8 db/év
V./15. Szögstabil könnyített önkompressziós lemez kf. méret 8 db/év
V./16. Harmadcső lemez kf. méret 20 db/év
V./17. Mini lemezek T,L, egyenes kf. méret 30 db/év
V./18. Lemez invarrathoz 20 db/év
V./19. Kis T lemez kf. méret 5 db/év
V./20. Rekonstrukciós lemez kf. méret 10 db/év
V./21. Rekonstrukciós lemez kf. méret 10 db/év
V./22. Karmos lemez (jobbos,balos) kf. méret 100 db/év
V./23. Csonthorgony kf. méret 10 db/év
V./24. Shanz csavar hengeres menettel D=2-5mm hossz. 30-250 mm 20 db/év
V./25. Kirschner drótok tompa-hegyes kf. méret 1000 db/év
V./26. Csigafúró kf. méret 20 db/év
V./27. Menetvágó + lágyrészvédő kf. méret 2 db/év
V./28. Cerclage drót tekercsben kf. méret 5 tekercs/év
A beszerzés tárgyának részletes leírása, speciális jellemzői a közbeszerzési dokumentumokban
részletesen meghatározásra kerülnek.
Konszignációs raktár a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint szükséges.
A szegek és csavarok méretében +/- 10 % eltérés lehetséges
A protézis beültetéshez szükséges továbbképzés lebonyolítása. (30 fő részére, 2 órában)
Váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására azonnali megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből
ki kell elégíteni, ebben az esetben a szállítási határidő a 24 órát semmiképpen sem haladhatja meg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Felfúrás nélküli reteszelhető kanülált szegek és csavarok- egy csavaros dinamikus rögzítéssel trochanter töréshez 100 Eset/év
A beszerzés tárgyának részletes leírása, speciális jellemzői a közbeszerzési dokumentumokban
részletesen meghatározásra kerülnek.
Konszignációs raktár a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint szükséges.
A szegek és csavarok méretében +/- 10 % eltérés lehetséges

A protézis beültetéshez szükséges továbbképzés lebonyolítása. (30 fő részére, 2 órában)
Váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására azonnali megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből
ki kell elégíteni, ebben az esetben a szállítási határidő a 24 órát semmiképpen sem haladhatja meg.
Helyesen:
1. Felfúrás nélküli reteszelhető kanülált szegek és csavarok- egy csavaros dinamikus rögzítéssel trochanter töréshez 100 Eset/év
2. Felfúrás nélküli reteszelhető szegek és csavarok – egy csavaros dinamikus rögzítéssel trochanter töréshez 50 Eset/év
A beszerzés tárgyának részletes leírása, speciális jellemzői a közbeszerzési dokumentumokban
részletesen meghatározásra kerülnek.
Konszignációs raktár a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint szükséges.
A szegek és csavarok méretében +/- 10 % eltérés lehetséges
A protézis beültetéshez szükséges továbbképzés lebonyolítása. (30 fő részére, 2 órában)
Váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására azonnali megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből
ki kell elégíteni, ebben az esetben a szállítási határidő a 24 órát semmiképpen sem haladhatja meg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 13
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért Ajánlatkérő bontó feltételt köt ki az eljárás eredményeként megkötendő szerződés(ek)ben
(Lásd a dokumentumok részét képező szerződéstervezetet.)
Helyesen:
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért Ajánlatkérő bontó feltételt köt ki az eljárás eredményeként megkötendő szerződés(ek)ben
(Lásd a dokumentumok részét képező szerződéstervezetet.)
A rész elnevezése a dokumentációban eltér!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Felfúrás nélküli reteszelhető szegek és csavarok – egy csavaros dinamikus rögzítéssel - trochanter
töréshez 50 Eset/év
A beszerzés tárgyának részletes leírása, speciális jellemzői a közbeszerzési dokumentumokban
részletesen meghatározásra kerülnek.
Konszignációs raktár a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint szükséges.
A szegek és csavarok méretében +/- 10 % eltérés lehetséges
A protézis beültetéshez szükséges továbbképzés lebonyolítása. (30 fő részére, 2 órában)
Váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására azonnali megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből
ki kell elégíteni, ebben az esetben a szállítási határidő a 24 órát semmiképpen sem haladhatja meg.
Helyesen:
Szögstabil lemez+reteszcsavar +dist.tibiavég(Pylon) 5 Eset/év
A beszerzés tárgyának részletes leírása, speciális jellemzői a közbeszerzési dokumentumokban
részletesen meghatározásra kerülnek.
Konszignációs raktár a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint szükséges.
A szegek és csavarok méretében +/- 10 % eltérés lehetséges
A protézis beültetéshez szükséges továbbképzés lebonyolítása. (30 fő részére, 2 órában)
Váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására azonnali megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből
ki kell elégíteni, ebben az esetben a szállítási határidő a 24 órát semmiképpen sem haladhatja meg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 14
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,

ezért Ajánlatkérő bontó feltételt köt ki az eljárás eredményeként megkötendő szerződés(ek)ben
(Lásd a dokumentumok részét képező szerződéstervezetet.)
Helyesen:
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért Ajánlatkérő bontó feltételt köt ki az eljárás eredményeként megkötendő szerződés(ek)ben
(Lásd a dokumentumok részét képező szerződéstervezetet.)
A rész elnevezése a dokumentációban eltér!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M/1
a Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontjaalapján nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafele számított 3 évben az 1997. évi CLIV tv. 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató
számára szerződésszerűen teljesített emberi testbe ültethető implantátum szállítására irányuló
referenciával, legalább az alábbi mennyiségekben
- az I. rész esetében legalább 100 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a II. rész esetében legalább 45 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a III. rész esetében legalább 25 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a IV. rész esetében legalább 3eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- az V. rész esetében legalább 2000db sebészeti implantátum,
- a VI. rész esetében legalább 55eset ellátásához szükségessebészetiimplantátum,
- a VII. rész esetében legalább 40eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a VIII. rész esetében legalább 200db sebészeti implantátum,
- a IX. rész esetében legalább 7eset ellátásához szükségessebészeti,
- a X. rész esetében legalább 15eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XI. rész esetében legalább3eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XII. rész esetében legalább 15.000,- Ft értékűsebészeti implantátum,
- a XIII. rész esetében legalább 70eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XIV. rész esetében legalább 35eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XV. rész esetében legalább 1eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XVI. rész esetében legalább 65eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XVII. rész esetében legalább 9eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XVIII. rész esetében legalább 5eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XIX. rész esetében legalább 18eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XX. rész esetében legalább 45 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,

Több részre tett ajánlat esetén elegendő a magasabb érték igazolása,az előírt
referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetőek.
M/2
a Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontjaalapján nem rendelkezik a megajánlott termék jogszerű forgalomba
hozatalát igazoló dokumentumokkal: gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és bármely nemzeti
akkreditált rendszerben kijelölt szervezet által kiadott CE tanúsítvánnyal a 4/2009. (III.17.) EüM
rendelet vagy a 93/42/EEC direktíva alapján.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem
kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során
A III.1.3. pont vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bekezdése.
A felhívás III.1.3.)pontjában meghatározottak valamennyi részre vonatkoznak.
Helyesen:
Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M/1
a Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontjaalapján nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafele számított 3 évben az 1997. évi CLIV tv. 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató
számára szerződésszerűen teljesített emberi testbe ültethető implantátum szállítására irányuló
referenciával, legalább az alábbi mennyiségekben
- az I. rész esetében legalább 100 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a II. rész esetében legalább 45 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a III. rész esetében legalább 25 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a IV. rész esetében legalább 3eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- az V. rész esetében legalább 2000db sebészeti implantátum,
- a VI. rész esetében legalább 55eset ellátásához szükségessebészetiimplantátum,
- a VII. rész esetében legalább 40 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a VIII. rész esetében legalább 200db sebészeti implantátum,
- a IX. rész esetében legalább 7eset ellátásához szükségessebészeti,
- a X. rész esetében legalább 15eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XI. rész esetében legalább 3 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XII. rész esetében legalább 15.000,- Ft értékűsebészeti implantátum,
- a XIII. rész esetében legalább 100 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XIV. rész esetében legalább 3 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XV. rész esetében legalább 1eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XVI. rész esetében legalább 65eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XVII. rész esetében legalább 9eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XVIII. rész esetében legalább 5eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XIX. rész esetében legalább 18eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
- a XX. rész esetében legalább 45 eset ellátásához szükségessebészeti implantátum,
Több részre tett ajánlat esetén elegendő a magasabb érték igazolása,az előírt
referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetőek.
M/2
a Kbt. 65. (1) bekezdés b) pontjaalapján nem rendelkezik a megajánlott termék jogszerű forgalomba
hozatalát igazoló dokumentumokkal: gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és bármely nemzeti
akkreditált rendszerben kijelölt szervezet által kiadott CE tanúsítvánnyal a 4/2009. (III.17.) EüM
rendelet vagy a 93/42/EEC direktíva alapján.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem
kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során
A III.1.3. pont vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bekezdése.
A felhívás III.1.3.)pontjában meghatározottak valamennyi részre vonatkoznak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok módosításra kerültek, a módosított dokumentumok az EKR-be
felöltve.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (8136/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást
kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86117911
Postai cím: Külterület Hrsz 0172/38
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hercsik István
Telefon: +36 46504394
E-mail: zemplenizhk@t-online.hu
Fax: +36 46505480
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zhk.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű karbantartási keretszerződés
Hivatkozási szám: EKR000375092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gépjármű karbantartási keretszerződés
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
eNotices
x TED eSender
Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 5852 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 074 - 175440
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
A következő helyett:
Hercsik
Helyesen:
Májer
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
I.1.
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
A következő helyett:
István
Helyesen:
József
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdeklődő gazdasági
szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet módosult (az
Ajánlatkérő/Megrendelő adatai vonatkozásában). A módosított szerződéstervezetet Ajánlatkérő a
Kbt. 55. § (4) bekezdésével összhangban az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (EKR)
tett közvetlenül elektronikusan elérhetővé.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

Budapesti Gazdasági Egyetem (7611/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01328
Postai cím: Markó utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 14696709
E-mail: kozbeszerzes@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-bge.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Budapesti Gazdasági Egyetem -Pénzügyi és Számviteli Kar, 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
alatti épületéneknapi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati), nagytakarítása, ablak
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Budapesti Gazdasági Egyetem -Pénzügyi és Számviteli Kar, 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
alatti épületéneknapi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati), nagytakarítása, ablak
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Budapesti Gazdasági Egyetem -Pénzügyi és Számviteli Kar, 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6. alatti
épületének napi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati), nagytakarítása, ablaktisztítása és keretmosása
feladatainak ellátása a szerződés hatálybalépésétől számított 48 hónap időtartamra.
A napi takarítási feladatok ellátása a hét 6 napján kerül ellátásra és havi átalányárban kerül elszámolásra,
az összes takarítandó felület a délelőtti időszakban 1 415,63 m², a délutáni időszakban 560,36 m². A
vállalkozófeladata az ügyeletes takarító biztosítása is Hétfőtől - péntekig 10:00 - 14:00 óráig, szombaton
10:00 - 16:00 között. A havi átalányárban kerülnek elszámolásra a hetente, illetve a havonta elvégzendő
feladatok, valamint a hóeltakarítási feladatok is. A takarítási feladatok ellátásához szükséges környezetbarát
tisztítószereket, valamint az irodákban, tantermekben, vizes blokkokban, közösségi terekben lévő különböző

típusú szemetesekbe valóműanyag zsákokat, és azok folyamatos, szükség szerinti cseréjét a nyertes
ajánlattevőnek kell biztosítani.
A nagytakarítási feladatok 1 085,7 m² -t érintenek. A nagytakarítás évi 2 alkalommal, tavasszal (március) és
nyáron (augusztusban) külön megrendelés alapján szükséges.
A keretmosás (985,66 m²) többféle fa, fém, műanyag, valamint teschauer és gerébtokos
szerkezetekre,tetőbevilágító üvegfelületekre, valamint különböző magasságban lévő fix ablakokra (ajtókban
lévő üvegfelületekre) is vonatkozik. A rendkívüli munkavégzés külön megrendelés alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 137 - 281502
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapesti Gazdasági Egyetem
-Pénzügyi és Számviteli Kar 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6. alatti épületének napi takarítása (délelőttidélutáni- szombati), nagytakarítása, ablak
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Török Flóris u 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 30576000 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2019.04.12.
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: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): 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:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

90911200-8
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapesti Gazdasági Egyetem -Pénzügyi és Számviteli Kar 1087 Budapest,
Berzsenyi u. 6. alatti épületének napi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati),
nagytakarítása, ablaktisztítása és keretmosása feladatainak ellátása a szerződés
hatálybalépésétől számított 48 hónap időtartamra. (A takarítással érintett épületben
jelenleg építési-kivitelezési munkák zajlanak. A takarításra vonatkozó szerződés az
épület használatba vételétől kezdődően lép hatályba, Ajánlatkérő a szerződés
hatályba lépésének pontos időpontjáról 15 nappal megelőzően írásban értesíti a
nyertes ajánlattevőt.)
A napi takarítási feladatok ellátása a hét 6 napján kerül ellátásra és havi átalányárban
kerül elszámolásra, az összes takarítandó felület a délelőtti időszakban 1 415,63 m ,
a délutáni időszakban 560,36 m . A vállalkozó feladata az ügyeletes takarító

biztosítása is Hétfőtől - péntekig 10:00 - 14:00 óráig, szombaton 10:00 - 16:00
között. A havi átalányárban kerülnek elszámolásra a hetente, illetve a havonta
elvégzendő feladatok, valamint a hóeltakarítási feladatok is. A takarítási feladatok
ellátásához szükséges környezetbarát tisztítószereket, valamint az irodákban,
tantermekben, vizes blokkokban, közösségi terekben lévő különböző típusú
szemetesekbe való műanyag zsákokat, és azok folyamatos, szükség szerinti cseréjét
a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani.
A nagytakarítási feladatok 1085,7 m2 -t érintenek. A nagytakarítás évi 2 alkalommal,
tavasszal (március) és nyáron (augusztusban) külön megrendelés alapján szükséges.
A keretmosás (985,66 m2) többféle fa, fém, műanyag, valamint teschauer és
gerébtokos szerkezetekre, tetőbevilágító üvegfelületekre, valamint különböző
magasságban lévő fix ablakokra (ajtókban lévő üvegfelületekre) is vonatkozik. A
rendkívüli munkavégzés külön megrendelés alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 32265576
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Török Flóris u. 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A Szerződés jelen módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §
(2) bekezdésében előírtaknak megfelelően kerül módosításra, amely alapján a szerződés - 141. §
(4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás
esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a

módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Szerződés módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően kerül módosításra, amely alapján
a szerződés - 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 30576000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 32265576 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8310/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó
Telefon: +36 307718989
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási feladatok ellátása postai telephelyeken
Hivatkozási szám: EKR000400992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Baranya megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

90900000-6

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

77310000-6

További tárgyak:

90610000-6

Kiegészítő szójegyzék

90620000-9
90630000-2
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció
tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :

Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Győr-Moson-Sopron megye területéhez tartozó
összességében 39 darab telephelyek 19976 m² belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki
leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti
rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás) a műszaki leírásban
megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával,
továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/18 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 025 - 056731
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Baranya megye
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ki- Takarít Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21241587
Postai cím: Ungvár Sétány 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kitakarit1@gmail.com
Telefon: +36 309687278
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 125922432 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2019.05.06
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:

Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)
bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

90900000-6
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

77310000-6

További tárgyak:

90610000-6

Kiegészítő szójegyzék

90620000-9
90630000-2
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció
tartalmazza.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Győr-Moson-Sopron megye területéhez tartozó
összességében 39 darab telephelyek 19976 m² belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki
leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti
rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás) a műszaki leírásban
megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával,
továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/18 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 125922432

Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: Ki- Takarít Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21241587
Postai cím: Ungvár Sétány 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kitakarit1@gmail.com
Telefon: +36 309687278
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): Ki-Takarít Szolgáltató Kft. mint Szolgáltató kezdeményezte az S.O.S Alfa Kft (6000
Kecskemét Szív utca 6.) alvállalkozó bevonását a teljesítésbe, ezáltal a szerződés módosítását.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet „22. § (1) A közszolgáltatói
szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)-c) pontja nem alkalmazandó.
(2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett
a szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
(3) A Kbt. 141. § (5)-(8) bekezdése megfelelően alkalmazandó.”
Megállapítottuk, hogy 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontjában rögzített
körülmények fennállnak, így a módosításnak jogszabályi akadálya nincs.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 125922432 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 125922432 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8262/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: 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: Bakó Györgyi - csoportvezető
Telefon: +36 75506750
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
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TVV-221 típusú turbógenerátor forgórészek modernizációja, javítása és felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50532000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: TVV-221 típusú turbógenerátor forgórészek modernizációja, javítása és felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
50532000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (7031 Paks, hrsz.:
8803/17.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
9 db TVV-221 típusú generátor-forgórész átalakítása:
1. Modernizáció és felújítás eredeti kivitelű forgórész esetén
2. Felújítás modernizált kivitelű forgórész esetén
3. Tartalék forgórész javítása
Év Alfanumerika Feladat
2013. Tartalék Ismételt felújítás, javítás
2014. 32SP Modernizáció
2015. 41SP Modernizáció
2016. 11SP Felújítás
2017. 21SP Felújítás
2018. 12SP Modernizáció

2019. 42SP Modernizáció
2020. 31SP Felújítás
2021. 22SP Felújítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2013/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 146 - 254762
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TVV-221 típusú turbógenerátor forgórészek modernizációja,
javítása és felújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2013/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Alstom Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: gabor.molnar@power.alstom.com
Telefon: +36 18892022
Internetcím(ek): (URL) www.alstom.com
Fax: +36 13596719
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5119960 Pénznem: EUR
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Megjegyzés: Az eredeti szerződés vállalkozója az Alstom Hungária Zrt. volt, a vállalat neve
2016.06.15-től GE Energy Zrt. lett, melyről 2016. 07.27-én értesítette a megrendelőt. A társaság
egyéb adatai, cégjegyzékszáma, adószáma, székhelye és jogi személyisége nem változott.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:

Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

50532000-3
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
50532000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (7031 Paks, hrsz.:
8803/17.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
9 db TVV-221 típusú generátor-forgórész átalakítása:
1. Modernizáció és felújítás eredeti kivitelű forgórész esetén
2. Felújítás modernizált kivitelű forgórész esetén
3. Tartalék forgórész javítása
Év Alfanumerika Feladat
2013. Tartalék Ismételt felújítás, javítás
2014. 32SP Modernizáció
2015. 41SP Modernizáció
2016. 11SP Felújítás
2017. 21SP Felújítás
2018. 12SP Modernizáció
2019. 42SP Modernizáció
2020. 31SP Felújítás
2021. 22SP Felújítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2013/07/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/01/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5119739
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: GE Energy Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 117-119. A. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: gabor.molnar3@ge.com
Telefon: +36 203244120
Internetcím(ek): (URL) www.ge.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A szerződés 3. „Vállalkozó kötelezettsége”
Eredeti feltétel: 3.4. alpont: „A Vállalkozó köteles szerelési naplót vezetni a munkák végrehajtása
során, az átalakítás helyszínén, melybe a szerződés teljesítésében részt vevő valamennyi fél
jogosult bejegyzést tenni.”
Módosított/ kiegészített feltétel: A Szerződés 3. Vállalkozó kötelezettsége 3.4. alpont: (…) : (...) „(Új
szöveg): A szerelési naplót a Vállalkozó heti rendszerességgel magyar nyelvre fordítja, és minden
naptári héten egy alkalommal, elektronikus formában, aláírva, pdf. dokumentumként megküldi a
Megrendelő szerződésben megjelölt, műszaki kérdésekben kijelölt kapcsolattartója részére. A
Megrendelő a szerelési naplóra tett észrevételeit a Vállalkozó szerződésben megjelölt, műszaki
kérdésekben kijelölt kapcsolattartója részére elektronikus formában, aláírva, pdf. dokumentumként
küldi meg. Felek az e bekezdés szerint keletkező dokumentumokat a szerelési napló részének
tekintik.”
A Szerződés 4. „Teljesítés” 4.2. pont: „Gyártás közbeni ellenőrzések és vizsgálatok,
végellenőrzések” alpont.
Eredeti feltétel: 4. bekezdés: (...) „A meghívást legalább 5 munkanappal az adott vizsgálat előtt
kell megküldeni. A Vállalkozó az időpontot legkésőbb 3 munkanappal a vizsgálat előtt írásban
pontosíthatja.
Módosított/ kiegészített feltétel: 4. bekezdés (...) „A meghívást legalább 10 munkanappal az adott
vizsgálat előtt kell megküldeni. A Vállalkozó az időpontot legkésőbb 5 munkanappal a vizsgálat előtt
írásban pontosíthatja. (Új szöveg): „A Vállalkozó a gyártás közbeni ellenőrzések során biztosít egy
olyan szakembert, aki magyar és angol nyelven a tolmácsolási feladatokat biztosítja.”
Eredeti feltétel: 14. bekezdés: (...) „A gyártásközi ellenőrzések, vizsgálatok eredménye
műbizonylaton vagy vizsgálati jegyzőkönyvben rögzítendő, mely dokumentumokat a Vállalkozó
köteles elkészíteni, legkésőbb a vizsgálatok elvégzését követő két napon belül.”
Módosított/kiegészített feltétel: 14. bekezdés: (...) „A gyártásközi ellenőrzések, vizsgálatok
eredménye műbizonylaton vagy vizsgálati jegyzőkönyvben rögzítendő, mely dokumentumokat a
Vállalkozó köteles elkészíteni, legkésőbb a vizsgálatok elvégzését követő 7 munkanapon belül.”
A Szerződés 6. „Teljesítési határidő” pont: 8. tétel, tervezett kezdés: 2019.04.30., tervezett befejezés:
2019.11.08.:
Eredeti feltétel:
Ssz. Feladat tervezete Tervezett kezdés Tervezett véghatáridő
8. 42SP forgórész modernizáció *2019.03.01. 2019.09.01.
Módosított/kiegészített feltétel:
Ssz. Feladat tervezete Tervezett kezdés Tervezett véghatáridő
8. 42SP forgórész modernizáció *2019.04.30. 2019.11.08.
A Szerződés 8. „Elszámolás” pont: 8. tétel:
Eredeti feltétel:
Ssz. Tervezett feladat Tervezett határidő Nettó fix összeg
(EUR) Nettó előirányzati összeg
(EUR)
8.1 42SP forgórész modernizáció 2019.09.01. 578 050
8.2 42SP forgórész modernizáció előirányzati összege 2019.09.01. 53 903
Módosított/kiegészített feltétel:

Ssz. Tervezett feladat Tervezett határidő Nettó fix összeg
(EUR) Nettó előirányzati összeg
(EUR)
8.1 42SP forgórész modernizáció 2019.11.08. 578 050
8.2 42SP forgórész modernizáció előirányzati összege 2019.11.08. 53 903
Elszámolás: A fenti határidőnek megfelelően módosul.
Pontosításra kerül: Szavatosság; Megbízások és alvállalkozói szerződések; A Megrendelő
kapcsolattartói; Tájékoztató személyes adatok kezeléséről; Üzleti titok; Közérdekű adatok.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A vállalkozó cégcsoportján belül szervezet-átalakítás történt,
a szerződésben foglalt feladatok elvégzésére a magyarországi (Budapest) telephely helyett a
Vállalkozó lengyelországi (Wroclaw) telephelyén kerül sor, amely miatt a szerződés módosítása vált
szükségessé. Az ellenszolgáltatás összege nem módosult.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5119739 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5119739 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Népfőiskola Alapítvány (8371/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK17927
Postai cím: Felsőalpár utca 3
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor kuratóriumi elnök
Telefon: +36 76549049
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nepfoiskola.lakitelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213150-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45213150-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti 040/14. hrsz-ú
ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
3.990,11 m2 hasznos alapterületű, kétszintes, tetőteres új irodaépület építése.
1. ütem: A teljes épület szerkezetkész, a teljes épülethomlokzattal (az északi homlokzaton 2db 1,5m x 24m
és 1db 1,5m x 6m,
összesen 78 m2 felületen sgraffito technikával tervezett, képírással írt fríz jellegű művészi kompozíció
kivitelezésével, továbbá az
épület négy homlokzatán 40 m2-en, összesen 110 részegységben vakolathímzéssel készített
vakolatornamentika
kivitelezésével), személyfelvonó helyének építészeti kialakításával, 350 kW teljesítményű, megújuló
energiaforrást alkalmazó
fűtési rendszert kiszolgáló gépészettel és épületvillamossági kialakítással, a fölszinten 1.494,21 m2
alapterületű épületrész

kulcsrakész állapotban való elkészítésével, beépített bútorzat nélkül.
2. ütem: Teljes körű befejezés kulcsrakészen az épület teljes alapter ületén építészeti munkákkal,
gépészettel, a személyfelvonó
beépítésével, az épületvillamossági munkákkal, teljes beépített bútorzattal együtt. Továbbá az épülethez
kapcsolódó
térburkolások, a parkolók valamint a kertészeti munkák elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 130 - 295777
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
székhelyének építése (1. és 2. ütem)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BAUSZER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Röszkei út 46.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2214222584 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@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 2015. évi CXLIII.
törvény (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: 1025
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45213150-9
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45213150-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti 040/14. hrsz-ú
ingatlan
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 990,11 m hasznos alapterületű, kétszintes, tetőteres új irodaépület építése. 1. ütem: A teljes
épületszerkezetkész, a teljes épülethomlokzattal (az északi homlokzaton 2 db 1,5 m x 24 m és 1 db
1,5 m x 6m, összesen 78 m felületen sgraffito technikával tervezett, képírással írt fríz jellegű művészi
kompozíciókivitelezésével, továbbá az épület négy homlokzatán 40 m -en, összesen 110 részegységben
vakolathímzésselkészített vakolatornamentika kivitelezésével), személyfelvonó helyének építészeti
kialakításával, 350 kWteljesítményű, megújuló energiaforrást alkalmazó fűtési rendszert kiszolgáló
gépészettel és épületvillamosságikialakítással, a földszinten 1 494,21 m alapterületű épületrész kulcsrakész
állapotban való elkészítésével, (az1. sz. kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével) beépített
bútorzat nélkül. 2. ütem: Teljes körűbefejezés kulcsrakészen az épület teljes alapterületén építészeti
munkákkal, gépészettel, a személyfelvonóbeépítésével, az épületvillamossági munkákkal, teljes beépített
bútorzattal együtt. Továbbá az épülethezkapcsolódó térburkolások, a parkolók valamint a kertészeti munkák
elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2214222584
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: BAUSZER Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Röszkei út 46.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): A módosítás kelte 2019.04.24. napja.
A Szerződés 4.1. pontjából az egyes ütemekre való hivatkozás törlésre kerül, így a felek a nettó
vállalkozói díjat egységesen 2.214.222.584,- Ft, azaz nettó Kétmilliárd-kétszáztizennégymilliókétszázhuszonkétezer-ötszáznyolcvannégy forint összegben határozzák meg.
Felek a Szerződés 4.8. pont első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó 2 db előlegszámla (adott esetben) 9 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult.
Felek a Szerződés 4.10., valamint 4.13. pontjából törlik az ütemekre vonatkozó utalást.
A Szerződés 5.2. pont első és második bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás - átvétel lezárásának időpontja):
A szerződéskötéstől számított 480 nap, azaz négyszáznyolcvan nap, azaz 2019. október 20. A
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés 6.2. pontjában meghatározottak szerint a teljesítési biztosítékot a
teljes vállalkozói díjra elfogadottnak tekinti a megrendelő.
Felek a Szerződés 13.1. pontjában a műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját 2019.
október 20. napjára módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A Szerződés 15.4. pontja szerint a 2. ütemre vonatkozó része
hatálybalépésének feltétele - tekintettel a Kbt. 53. § (5)-(6)-ban foglaltakra - a többlet támogatás
megítélése és a Vállalkozó értesítése. A Megrendelő a forrás rendelkezésre állásáról 5 munkanapon
belül köteles a Vállalkozót tájékoztatni, a szerződés hatályba léptetéséről intézkedni. Ennek a
kötelezettségének a Megrendelő az 1204/2019. (IV. 17.) Korm. határozat kihirdetésének napján,
2019. április 17-én eleget tett, ennek megfelelően a Szerződés 2. ütemére vonatkozó rendelkezések
2019. április 18. napján léptek hatályba.
A 2. ütem hatályba lépése miatt a továbbiakban szükségtelen a teljes beruházásra vonatkozóan a a
két ütemre való hivatkozás.
A 2140/2017. (XII.29.) Korm. határozat, valamint a 206/2018. (XI.10.) Korm. rendelet miatti
feladatmódosulásra tekintettel az épülő székháznak a feladatokhoz való igazítása miatt a
Szerződéshez elkészült tervek módosítása vált szükségessé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2214222584 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2214222584 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (7732/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: 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): https://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 5 db támogatott lakhatást
biztosító lakás építése valamint 1 db szolgáltató központ kialakítása - Bercel területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 5 db támogatott lakhatást
biztosító lakás építése valamint 1 db szolgáltató központ kialakítása - Bercel területén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45100000-8
45200000-9
45300000-0

45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2687 Bercel:
Petői Sándor u. 541/1. Hrsz.Kenderváros u. 914/1. Hrsz. Jó kai u.35. Hrsz.: 377 Baross u.1. Hrsz.
468 Béke u.35. Hrsz.:513
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
5 db új építésű, 300 m2 alatti alapterületű (azon belül 2 db 249.96 m2 alapterületű, 1

db 245,58 m2 alapterületű, 1 db 228,83 m2 alapterületű és 1 db 244,68 m2 alapterületű épület) támogatott
lakhatást biztosító
lakások építése Bercel területén, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben
foglaltaknak megfelelően.
Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra,
eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag
a közbeszerzés
tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és
a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban
meghatározott termékkel
műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel
felhasználhatóságában,
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású
berendezés szállítását
és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt
„vagy azzal
egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00004
IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 166 - 377919
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00004 azonosítószámú projekt
keretében 5 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése Bercel területén
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi István út 59.
Város: Bercel
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2687
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 280033370 Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2019.március 8.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45100000-8

További tárgyak:

45200000-9

Kiegészítő szójegyzék

45300000-0
45400000-1
45500000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2687 Bercel:
Petői Sándor u. 541/1. Hrsz.Kenderváros u. 914/1. Hrsz. Jó kai u.35. Hrsz.: 377 Baross u.1. Hrsz.
468 Béke u.35. Hrsz.:513
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 db új építésű, 300 m2 alatti alapterületű (azon belül 2 db 249.96 m2 alapterületű, 1
db 245,58 m2 alapterületű, 1 db 228,83 m2 alapterületű és 1 db 244,68 m2 alapterületű épület) támogatott
lakhatást biztosító
lakások építése Bercel területén, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben
foglaltaknak megfelelően.

Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra,
eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag
a közbeszerzés
tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és
a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban
meghatározott termékkel
műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel
felhasználhatóságában,
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású
berendezés szállítását
és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt
„vagy azzal
egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 280033370
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi István út 59.
Város: Bercel
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2687
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt): 1.- 2687 Bercel, Baross utca 1. szám
Vállalkozó első alkalommal 2018. augusztus 23. napján a teljesítés vonatkozásában, jelen alpont
szerinti helyszínen, a Szerződés IV.3 pontja alapján akadályközlést terjesztett elő arra való
hivatkozással, hogy az épület bontása - tulajdonjogi kérdések miatt - nem kezdődhetett meg, amely
kérdések tisztázása Megrendelő feladata volt. Megrendelő a tulajdonjogi kérdések rendezését
követően 2018. szeptember 6-án a munkaterületet rendelkezésre bocsátotta.
Vállalkozó második alkalommal 2018. november 19. napján a teljesítés vonatkozásában jelen
alpont szerinti helyszínen, a Szerződés IV.3 pontja alapján akadályközlést terjesztett elő arra való
hivatkozással, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. részéről a csatorna bekötés nem történt
meg, amely körülmény a szerződésszerű teljesítéshez (átadás) elengedhetetlenül szükséges.
2.- 2687 Bercel, Béke út 35.
Jelen alpont szerinti helyszínen, talajvíz okozta akadályoztatás miatt a teljesítés 2018. szeptember 7.
napja és 2018. október 1. napja között szünetelt.
Továbbá Vállalkozó 2018. november 19. napján a teljesítés vonatkozásában jelen alpont szerinti
helyszínen, a Szerződés IV.3 pontja alapján szintén akadályközlést terjesztett elő arra való
hivatkozással, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. részéről a csatorna bekötés nem történt
meg, amely körülmény a szerződésszerű teljesítéshez (átadás) elengedhetetlenül szükséges.

2019. január 10-én Vállalkozó ismételten akadályközléssel élt, amelynek indokát a csatorna bekötési
lehetőség hiányában, valamint a fagyveszélyben jelölte meg.
3.-A Szerződés IV.3 pontja értelmében, minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem
hárítható külső körülmény a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha
bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása
stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A rendelkezésre álló adatok alapján
megállapítható volt, hogy munkaszervezési eljárással az akadálya teljesítési helyeken nem volt
elhárítható.
4.- Felek egyeztetése alapján a teljesítési határidő 2019. március 31-ig történő meghosszabbítása
szükséges.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv
72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Részletesen a VII.2.1) pontban. Felek a kellő gondossággal előre
nem látható körülmények felmerülése miatt módosították a szerződést. A módosítás a teljesítési
határidőt érintette, azt 2019. március 31-ig hosszabbították meg a felek.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében –
az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 280033370 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 280033370 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Budakeszi Város Önkormányzat (8001/2019)
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budakeszi Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72590212
Postai cím: Fő Utca 179
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax: +36 17948639
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varoshaza.budakeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti
közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000214942019/
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/EKR000214942019/reszletek
(URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000214942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése vállalkozási szerződés keretében”: Vállalkozási szerződés
2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra Budakeszi
Város Önkormányzata közigazgatási területén működő nevelési és oktatási intézmények közétkeztetési
szolgáltatásának ellátására vonatkozóan.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:

( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

55520000-1

További tárgyak:

55523000-2

Kiegészítő szójegyzék

55523100-3
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budakeszi Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az étkezezéseket és adagszámokat, az étkezdési napok számát, az éves tervezett adagszámokat, illetve a
napi átlagos adatszámokat a Szerződéstervezet 2. számú melléklete tartalmazza.
Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a Sz.tervezet 2. számú
mell-ben meghatározott mennyiségtől az ajánlatkérő évente +/- 30%-kal eltérhet. A negatív irányú eltérést a
szolgáltatást jövőben igénybevenni kívánó személyek létszámának bizonytalansága indokolja.
AK előírja, hogy Nyertes AT a normál ebéd esetében biztosítson a szolgáltatást igénybe vevők részére
választási lehetőséget „A” és „B” menü közül. AK előírja, hogy az orvosi igazolással alátámasztott esetekben
Nyertes AT biztosítsa a szükséges diétákat.
Nyertes AT a konyhák használatáért az AK-nek 2019. augusztus 1. napjától havi 780.000.- Ft azaz
hétszáznyolcvanezer forint (konyhák bérleti díja ÁFA mentes) bérleti díjat köteles megfizetni. 2020.
augusztus 1-től kezdődően minden naptári év augusztus 1-jével a havi bérleti díj a KSH által megadott, előző
évre vonatkozó fogyasztói árindex emelkedés mértéke szerint változik. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá
az üzemeltetésre átvett konyhák után rezsi költséget fizetni a szerződéstervezetben meghatározott módon.
AK jelenleg 1 db főző- és 1 db tálalókonyhával rendelkezik, illetve a szerződés időtartama alatt
előreláthatólag továbbá 1 db tálalókonyha megnyitására kerül sor a Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1.
szám alatt. A Budakeszi Széchényi u. 94. sz. alatti főzőkonyha 600 adag étel lefőzésére alkalmas, az ezt
meghaladó adagszám előállására nyertes ajánlattevőnek megfelelő főzőkapacitással kell rendelkeznie.
Nyertes ajánlattevőnek az ellátást úgy kell megszerveznie, hogy az általa bevont főzőkonyha és a
tálalókonyha közötti ételszállítás időtartama ( figyelembe véve a közlekedést és útviszonyokat is) a 40
percet nem haladja meg, A Budakeszi Knáb János u. 60. sz. alatti tálalókonyha és étterem 550 adag meleg

étel melegen tartására és tálalására alkalmas. Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. szám alatti tálalókonyha
várhatóan 300 adag meleg étel melegen tartására és tálalására lesz alkalmas.
A konyhák üzemeltetéséhez szükséges berendezések és eszközök biztosítása nyertes ajánlattevő feladata,
melynek költségét nyertes ajánlattevő köteles viselni.
A részletes szakmai és mennyiségi előírásokat az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
*4 M/1 Alkalmatlan az AT, ha:
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban folyamatosan legalább
24 hónapon át teljesített közétkeztetési szolgáltatás nyújtásáról szóló referenciával, amely az alábbiakat
tartalmazta:
évente összesen legalább az alábbi adag étel biztosítását:
- bölcsődés / óvodás / iskolás normál tízórai és / vagy reggeli: 67 400 adag / év
- bölcsődés / óvodás / iskolás / gimnazista / szociális normál ebéd: 124 900 adag / év
- bölcsődés / óvodás / iskolás normál uzsonna: 67 400 adag / év
Ig: legjelentősebb szolg. ismertetésével (AK felhívja a figyelmet a 321/2015. sz. Kr. 21.§ (3a) bekezdés a)
pontjára)
M/2: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- M/2.1. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező
élelmezésvezető szakemberrel,
- M/2.2. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakács
képzettségű szakemberrel,
- M/2.3. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező diétás
szakács képzettségű szakemberrel,
- M/2.4. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus
szakemberrel
Ig.: szakemberek megnevezése, tapasztalatuk ismertetése, rend.áll.nyil.
M/3: Alkalmatlan az AT, ha az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik legalább 3 db,összesen 1.200adag/
nap mennyiségű étel kiszállítására alkalmas gépjárművel, illetve 1.200 adag/nap kiszállítására alkalmas
hőtárolós szállítóedénnyel
Ig.: Kr. 21. § (3) bekezdés i) pontja szerint
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/07/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részekre történő ajánlattétel gazdasági szempontból nem célszerű, ezért ajánlatkérő a részekre történő
ajánlattételt nem teszi lehetővé.
FAKSZ: Dr. Nyiri Csaba (lajstromszám:00289)
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek
ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy ő maga, illetve adott esetben a
szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó(k), kapacitást nyújtó szervezet(ek) nem tartozik/
tartoznak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 68/2007.
(VII.26.) FVM-EüM-SZMM rendelet *1
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ellenérték kifizetése: szerződésszerű teljesítést (melyet az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítési
igazolás igazol) követően utólag, intézményenként hetente kiállított gyűjtőszámla ellenében, 10 banki
napon belül átutalással egyenlíti ki. A kifizetés Kbt. 135. § (1), (5)-(6), 136 § (1), (2) figyelemmel történik.
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155.§-a alkalmazandó.
Meghiúsulási, késedelmi és hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontjában (2019.augusztus 1. napján)
rendelkeznie kell legalább 50 millió Ft/éves és legalább 10 millió Ft/káreseményenkénti kárkifizetési limit
összegű, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás elvégzésére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet
nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani. *2
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
AK az ajánlatokat a BB javaslatát figyelembe véve, a közbesz. dokumentumokban meghatározott
értékelési szempontok szerint értékeli. Az értékelési szempontok, illetve az alkalmassági
követelmények részletes meghatározását, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
igazolási módját karakterkorlátozás miatt a Közbeszerzési dokumentáció III. része tartalmazza. AK
felhívja a figyelmet a Kbt.114.§(2)bekezdésére.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi
felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
*1 62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet;
*2 Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontjában (2019.augusztus
1. napján) rendelkeznie kell érvényes GHP EN ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 és a
tevékenységére vonatkozó HACCP tanúsítványokkal, vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítványokkal ,
melyet nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani.
1.Az AT-k műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt ig. módja a minősített
AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak.
2.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t
terheli.
3. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az AT-k között, a közbesz. elj-sal
kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a közös AT-ket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak
azt is tartalmaznia kell, hogy a közös AT-k nyertességük esetén a szerz.-ben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
4. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek megfelelően AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a
nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére
jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat
és más dokumentumokat, melyeket a Kbt., illetve a közbesz.dokumentáció kötelezően előír.
6. AK nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
7. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
8.AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy az eljárás során AT-k joghatályos kommunikációt AK-vel
kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt
ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
9. AT-k az alábbi szervezettől kaphatnak felvilágosítást a Kbt. 73. § (4) bekezdésébe szerinti
követelményekről: környezetvédelmi kérdésekben: Agrárminisztérium szociális kérdésekben: Emberi
Erőforrások Minisztériuma munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az
Igazságügyi Minisztérium.
10. Az alk. igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7)
bek. szerint csatolandó, köt.vállt. tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást
arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat.
11. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot. A nemleges
tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy e nyilatkozatuk kitöltésekor
vegyék figyelembe a Kbt. 138. § szakaszát.
12. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
13. Helyszíni bejárás: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94. , a felhívás Közbeszerzési Értesítőben
történő közzétételét követő 5. munkanapon 09:00 órakor.
14. AK rögzíti, hogy az eljárás eredményeként szerződés kizárólag átlátható szervezettel köthető.
15. AK előírja, hogy AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania, mely tartalmazza legalább a
Közbeszerzési Dokumentáció IV. pontjában foglaltakat.
*3
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: *3 16. A szerződés
teljesítése során a nyertes AT-nek be kell tartania a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rend., a 2008. évi
XLVI. törvény valamint a 68 /2007. (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet előírásait. Nyertes
ajánlattevőnek vállalnia kell továbbá, hogy az ételek készítéséhez felhasznált élelmiszerek minősége
megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, ettől csak a jobb minőség irányában tér el.
17. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában
az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak.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 AT-k részére
elérhetővé teszi.
18. AK tájékoztatja AT-t, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az AH
lejártát követően, 2 órával később, azaz 2019.05.31. 16:00 órakor kezdi meg. Az ajánlatnak
az AH lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. Az AH nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató
része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan a) folyamatosan legalább 5
percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az AK által meghatározott AH-t megelőző 24 órában összesen
min. 120 percig, vagy b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került
volna – üzemzavar folytán az AH alatt folyamatosan min. 24 óráig nem elérhető.
19. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek mértéke 2.000.000.Ft . Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az
Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (számlaszám: 11742348-15390022, kérjük,
hogy a közlemény rovatban az alábbiakat szíveskedjenek feltüntetni: "EKR000214942019 - ajánlati
biztosíték"), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.
Igazolási mód: - bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat
feleljen meg a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek: az elektronikus
okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik azon időbélyegzőt helyez
el - átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés. A közös ajánlattevőknek a
biztosítékot elegendő egyszer, vagy összességében rendelkezésre bocsátaniuk.
20. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a felhívás feladását megelőző 5 évben ellene nem indult
ételfertőzéssel vagy ételmérgezéssel kapcsolatos eljárás és emiatt nem marasztalta el a hatóság,
és/vagy nem szabott ki rá büntetést. A nyilatkozat hiánya, illetve a nyilatkozat elmarasztalást
tartalmazó tartalma érvénytelenségi ok.
*4
P/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az AT-nek vagy az AT jogelődjének
számviteli jsz-oknak megfelelő beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen AF
megküldésének napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több
alkalommal (üzleti évben) negatív volt.

Ig.: beszámolók csatolása
P/2. Valamelyik számlavezető pü-i intézménytől származó nyilatkozata alapján számláján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben 30 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Ig: számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
P/3 Az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, közbesz. tárgyából (ételkészítés)
származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 200.000.000 Ft-ot
Ig.:Cégszerű nyil. az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közb. tárgyából
származó nettó árbevételéről.
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás
céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan
mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül
odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő
indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben
megállapított szigorú feltételekkel összhangban
A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben
megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti
eljárás során történő értékesítés keretében

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

Bajai Szent Rókus Kórház (8614/2019)
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: Bajai Szent Rókus Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27854431
Postai cím: Rókus Utca 10
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bajakorhaz.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/EKR000398242019/
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/EKR000398242019/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
x Közjogi szervezet
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
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MRI szolgáltatás beszerzése a Bajai Szent Rókus Kó
Hivatkozási szám: EKR000398242019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

85121000-3

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MRI szolgáltatás beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház részére
Mennyiség: 1541 db MR vizsgálat/év 25 910 450 Np értékben
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás egy egységet alkot, annak részekre
bontása sem szakmailag, sem gazdaságilag nem ésszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: MRI szolgáltatás beszerzése a Bajai Szent Rókus Kó
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
85121000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő székhelye/címe (NUTS kód ajánlatkérő
székhelye, tekintettel arra, hogy kötelező mező)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MRI szolgáltatás beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház részére
Mennyiség: 1541 db MR vizsgálat/év 25 910 450 Np értékben
Megbízott által nyújtott képalkotó diagnosztikai szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”):
A Megbízott jelen szerződés rendelkezései szerint a Megbízó betegei részére MRI (mágneses
magrezonancia) diagnosztikai szolgáltatásokat nyújt humán-járóbeteg szakorvosi ellátás keretében,
saját eszközeivel, és személyi állományával, saját telephelyén az érvényes hatósági engedélyei
birtokában.
A Megbízó a szolgáltatásokat telephelyén nyújtja.
Megbízott köteles a kapacitását oly módon biztosítani, hogy annak legfeljebb 25%-kát a „sürgős”
megjegyzéssel ellátott vizsgálatkérések esetében a vizsgálatokat 6 órán belül elvégezze.
A Szolgáltatásokhoz használt berendezéseket a Megbízott saját költségére biztosítja és
gondoskodik azok teljes körű szervizeléséről és karbantartásáról és azok rendelkezésre állásáról.
A Berendezések tervszerű, megelőző karbantartását a Megbízott külön megelőző karbantartását a
Megbízott külön terv alapján végzi.
(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 Távolság ajánlatkérő központi telephelyétől 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (%Np) / Súlyszám: 80
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: 24 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a szerződés lejártát megelőző 60. napig dönthet a
szerződés további 6 hónapra történő meghosszabbításáról a szerződésben foglalt feltételek szerint.
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 igen
Opciók leírása: Megrendelő a szerződés időtartama alatt az alap vizsgálatok max. 30 %- át a
szerződésben foglalt általános feltételek szerint megrendelheti.
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
Adható pontszám 0-10. Ár, távolság: fordított arányosítás.
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 (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott
kizáró okok bármelyike fennáll. - A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azt az Ajánlattevőt, közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában
részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. §
(1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját nyilatkozattal kell igazolni.
Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe
a szerződés teljesítéséhez a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 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 nyilatkozatok/egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevő nyilatkozatot
köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően, hogy a kizáró okok fenn
nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani,
amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A kizáró okokra vonatkozóan
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma való. Az ajánlatkérő ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlatkérő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó működési engedély a 2/2004.(XI.17.) EüM rendelet
és a 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 69. § (4) bekezdés
szerinti felhívásra ajánlattevő köteles benyújtani a működési engedély másolati példányát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Folytatás a VI.3.12. pontból:
A Megbízott a szerződés hatálya alatt biztosítja a Szolgáltatások végzéséhez szükséges személyi
feltételeket (szakorvosok, asszisztensek), továbbá a Szolgáltatások nyújtásához szükséges
tárgyi feltételeket, különösen úgy mint: vizsgáló berendezések, azok üzemeltetéséhez szüksége
segédanyagok, valamint a Szolgáltatások nyújtásához szükséges fogyó-/egyszer használatos
eszközök. A Megbízott gondoskodik ezen felül a Szolgáltatások nyújtása során az előírások szerinti
higiénés feltételek biztosításáról, továbbá a textíliák tisztításáról is. A Megbízott biztosítja továbbá a
szükséges védőeszközöket is.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szolgáltatásra az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló 2006.
évi CXXXII törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008 (XII.30.) Korm. rendelet 12-15 A § alapján
pályázatot nyújtott be, amennyiben az egészségügyi többletkapacitás nem kerül megítélésre, az
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a szerződés nem lép hatályba. (Kbt. 53. § (5)- (6))
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelésről ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint köteles az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerint nyilatkozni, a közbeszerzési dokumentációban található nyilatkozatminta szerint.
Az ajánlattevő az ajánlatához csatolt Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi
felhívásban az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőnek és adott esetben
további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az
ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően,
a Korm. rendelet IV. Fejezetében (21–24. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/
igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás
módja:
M1 AT-nek csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján a rendelkezésre álló eszköz leírását,
olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható.
M2. és M3. AT-nek csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az előírt követelményeknek
megfelelő
• szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét/
végzettségét, a szakmai gyakorlati idejüket és AT nyilatkozatát, hogy az adott szakember
bevonására milyen módon kerül sor (munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony,
kapacitást biztosító személyként);
• szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t;
• szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát legalább olyan tartalommal, hogy abból az
alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az M2. követelmény tekintetében az adott szakembernek szerepelnie kell a Magyar Orvosi Kamara
névjegyzékben, ebben az esetben meg kell adni az adott szakember kamarai nyilvántartási számát.
A névjegyzékben való szereplés tényét az AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető
adatbázisból.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
dokumentumokat az igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
A minősített Ajánlattevőknek a Kr. 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Folytatás minimumkövetelményeknél.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1. 1db 1,5T MR készülékkel koponya, gerinc, mellkas, has, emlő, medence, izület, angiográfia,
virtuális kolonoszkópia és kardiológiai vizsgálatok végzésére alkalmas kivitelben
M2. 2 fő radiológus szakorvossal, akik szerepelnek a Magyar Orvosi Kamara névjegyzékében
M3. 3 fő Képi diagnosztikai szakasszisztenssel legalább 2 év szakmai tapasztalattal
Folytatás igazolási módok pontból:
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 eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az
ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. §
(8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a
részvételi jelentkezésben csatolni kell - az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ajánlattevőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia
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:
Megbízott amennyiben a jelen szerződésbe foglalt kötelezettségeit – leszámítva a 2.1.2. pontban,
illetve a 2.1.14. pontban foglaltakat – olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesíti és
ez az adott hónapban legalább a betegek 20%-át érinti Megbízó jogosult kötbért érvényesíteni
Megbízottal szemben. A kötbér alapja az adott hónapra vonatkozó megbízási díj. A kötbér
mértéke a késedelemmel érintett napokra – ahol a leghosszabb késedelem az irányadó – az adott
hónapra vonatkozó megbízási díj 0,5%-a/nap. A jelen pontba foglalt kötbér maximális mértéke
az adott havi megbízási díj 5 (azaz öt) %-a. A Megbízó a Felek közötti, 2.1.2. pontba foglalt
kimutatás kézhezvételét követően legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles jelezni a tárgyhóra
vonatkozó kötbérigényét. A jelen pont körében nem minősül a Megbízottnak felróható körülmények
a Szolgáltatások nyújtásához igénybevett gépek esetleges üzemszünete (pl. meghibásodás),
kivéve, ha a Megbízott az üzemszerű működés biztosítása körében nem úgy járt el, ahogy az adott
helyzetben általában elvárható.
Amennyiben a Megbízott az érdekkörében felmerülő okból a szerződés teljesítésére a jövőben
olyan okból, amelyért felelős, nem képes, Megbízó jogosult vele szemben meghiúsulási kötbért
érvényesíteni, amelynek mértéke megegyezik az előző havi nettó megbízási díj 50%-val.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: Számlázás: havonta, az adott hónapban (rendes, és eseti megrendelés alapján) elvégzett
vizsgálatok után, fizetés átutalással, Ptk. 6:130. § (1)-(3) szerint, Eütv. alapján 60 napos fizetési határidővel.
A megajánlott árak (%-kos mértékek) a szerződés ideje alatt kötöttek.

Ajánlattétel és elszámolás pénzneme: HUF
Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
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: Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése szerint
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(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: 2019/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b) bekezdés szerint
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
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: Karakterkorlát
miatt lsd. VI.3.12. pontban
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
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: Ár és távolság esetén fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását.
(Kbt. 61. § (1) bek)
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot
Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (EKR űrlap), a következő
nyilatkozatokat: Kbt. 66. § (2) bek. (EKR űrlap), kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot, Kbt. 67. § (4)
bek. szerinti nyilatkozatot, Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot;, Kbt. 73. § (5) bek. szerint;;
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő
általi felelős magyar fordítást is.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
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 Ptk. 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 eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben
a magyar jog, és a 2015. évi CLXIII. törvény irányadó.
FAKSZ: Balassi János, 01038
Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai
szerint (továbbiakban:e-Kr.).
Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
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 Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon
képviselő(k) aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás-mintájának eredeti, vagy
egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot. Amennyiben az ajánlatban
szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra jogosultak írtak alá, az általuk aláírt
meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve
http://nekszt.hu/tamogatas/
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékéhez
képest valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
Megbízott a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben a Központban található MR
vizsgáló helyiséget ingyenesen a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
Folytatás III.1.2. pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________

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

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. (8525/2019)
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: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14610051
Postai cím: Zsombolyai Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyitrai Monika
Telefon: +36 306383311
E-mail: nyitrai.monika@ujbuda.hu
Fax: +36 13724601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kozpont.ujbuda.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/EKR000558732019/
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/EKR000558732019/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)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Citylight és óriásplakát felület hirdetési szolg.
Hivatkozási szám: EKR000558732019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

79340000-9

Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Outdoor, kizárólag citylight és óriásplakát hirdetési felületeken hirdetési szolgáltatás nyújtása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre legfeljebb a következő számú részre: csak egy
részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Oszthatatlan szolgáltatás
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Citylight és óriásplakát felület hirdetési szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest Főváros, XI. kerület kiemelt forgalmú busz és villamos
járatok megállói
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Outdoor, kizárólag citylight és óriásplakát hirdetési felületeken hirdetési szolgáltatás nyújtása.
8db Citylight és 4db óriásplakát hirdetési felületének biztosítása, gyártással és kihelyezéssel,
standard méretben, a kihelyezés fotóval történő dokumentálásával. Az ajánlattevő rongálás esetén
köteles helyszínenként 1-1 db pótplakátot biztosítani, illetőleg a Citylight-okat helyszínenként egy
alkalommal pótolni vagy helyreállítani.
A szolgáltatásnak a következő kritériumoknak kell megfelelnie:
- Citylight esetében a Budapest Főváros XI. kerületében, főútvonalakon, valamint Gazdagrét és
Őrmező kiemelt forgalmú busz és villamos járatok megállóiban telepített utcabútorok részét képező
Citylight hirdetési felületek biztosítása, azokon 8db Citylight hirdetés kihelyezése a gyártással együtt.
- Óriásplakát esetében Budapest Főváros XI. kerületének kiemelt forgalmú főútvonalai, valamint
Gazdagrét és Őrmező kiemelt forgalmú útvonalai mentén 4db standard méretű óriásplakát felület
biztosítása, azokon óriásplakát hirdetés kihelyezése a gyártással együtt.
A citylight és az óriásplakát esetében legalább a teljes mennyiség 50%-ának hátulról
megvilágítottnak kell lennie, a megvilágítás aránya értékelési rész-szempontot képez.
A hirdetési szolgáltatás során alkohol és politikai párt nem reklámozható.
A legyártásra és kihelyezésre kerülő plakátok alapját képező kreatívokat az ajánlatkérő készíti, a
tervezés nem képezi a feladat részét.
A hirdetés helyszínei: Budapest Főváros, XI. kerület kiemelt forgalmú busz és villamos járatok
megállói (4-es és 6-os villamos, fonódó villamos és a 7-es buszcsalád vonala, továbbá a kerület
kiemelt forgalmú főútvonalai mentén lévő buszmegállók, valamint kiemelt forgalmú útvonalak
Gazdagrét és Őrmező területén).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a megvilágítás aránya %-ban megadva (minimum 50%) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (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
Az ajánlati ár átalánydíj, amelynek az áfa kivételével a szolgáltatás valamennyi költségét
tartalmaznia kell, különösen a bérleti díjat, a gyártási költséget, a reklámadót, a kihelyezés költségét,
a plakát és a Citylight 1 alkalommal történő pótlásának költségét. A megajánlott vállalkozói díjon felül
a nyertes Ajánlattevő a mindenkor hatályos áfa felszámítására jogosult.
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: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b),c),d), valamint
g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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.) Kr. 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 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 kizáró okok igazolására egyebekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§-a
az irányadó. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró
ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015.(X.30.) Kr. 19.§ (1) b) pontja alapján
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott
részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (hirdetési szolgáltatás nyújtása) származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hirdetési

szolgáltatás nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti dokumentum
benyújtását írja elő - köteles meghatározni az e bekezdés alkalmazásában a később létrejött
gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét, amely jelen eljárásban nettó 10 millió Ft.
Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges
és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód
helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is
köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Irányadóak a Kbt. 65.§ (6)-(8), valamint (11)-(12) bekezdései is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás
feladását megelőző 3 üzleti évben adózott eredménye nem volt egynél többször negatív.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az M1. alkalmassági követelmény igazolható a
321/2015.(X.30.) Kr. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő
köteles a három év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása
érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított hat évben teljesített szolgáltatásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást
megindító felhívásban jelezte. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak (3 év) alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett,szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referencianyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (kezdő és befejező
időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia
igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők
által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő
az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A Kr. 23.§-a alapján az alkalmassági követelményt az ajánlattevő illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással lehet igazolni.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja,
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők
elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok
helyett. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre,elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ilyen esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt,amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására
támaszkodik. Csatolandó az alk-ot igazoló szervezettel/személlyel kötött (elő)szerződés amely
alátámasztja az erőforrások rendelkezésre állását a szerződés teljes időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé
számított három évben rendelkezik legalább 1db, citylight és óriásplakát hirdetési felületeken
hirdetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával.
Irányadóak a Kbt. 65.§ (9), (11) és (12) bekezdései is.
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:
Ajánlatkérő nem ír elő teljesítési biztosítékot. A késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér
részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: A teljesítés igazolásra a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó. Ajánlattevő 1 rész-számla
benyújtására jogosult a gyártási költségekről az igazolt teljesítést követően, valamint 2 hetente további részszámla benyújtására jogosult a hirdetési szolgáltatás költségéről a teljesítéssel arányosan az ajánlatában
benyújtandó részletes költségvetés alapján. A vállalkozói díjat az ajánlatkérő a rész-számla kézhezvételétől
számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:130.§ (1)-(3) bekezdései és a Kbt. 135.§ (5) bekezdése szerint. Ajánlatkérő előleget nem
fizet.
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint késedelmi kamat
megfizetésére köteles. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a HUF. A részletes fizetési
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind a nyertes ajánlattevő, mind a nyertes
közös ajánlattevők vonatkozásában.
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: 2019/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§ szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) 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
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: 1. rész-szempont fordított arányosítás, 2. rész-szempont egyenes arányosítás a KH
2016.12.21. napján kelt útmutatója szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatát, azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ában foglaltak szerint kell eljárni.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének
aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
4. A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56.§-a és 114.§ (6) bekezdése az irányadó.

VI.4)

5. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordításának benyújtását írja elő.
6. Ajánlattevő az EKR által generált nyilatkozat-minta kitöltésével köteles nyilatkozni arról,
hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
érkeztető igazolást egyszerű másolatban.
7. Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezeteket (személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy
előszerződéses
kötelezettségvállalást.
8. A felolvasólapon szerepeltetni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) alpont szerinti legjobb ár-érték arány szerint
értékeli. A 2. rész-szempontra tett 50% alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
11. Szakmai ajánlatként kérjük szíveskedjenek az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) alátámasztó
részletes költségvetést, valamint a kihelyezési helyszíneket bemutató részletes leírást benyújtani
ajánlatukban. A részletes költségvetésben meg kell bontani a gyártási és a hirdetési költségeket.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya nem pótolható! A részletes
költségvetés nettó végösszegének meg kell egyeznie a felolvasólapon az 1. értékelési részszempontra megajánlott nettó vállalkozói díj összegével.
12. FAKSZ: dr. Magyar Adrienn, lajstromszám: 00377.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/14 (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

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8333/2019)
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 Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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/EKR000578512019/
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/EKR000578512019/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: Szóródó anyagok szállítása
Hivatkozási szám: EKR000578512019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

14210000-6

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Tárgy: Szóródó anyagok szállítása
Keretösszeg: nettó 20.000.000 Ft
Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalain végzett kivitelezési munkáink, a forgalom zavarása nélkül,
éjszaka, hétvégén, vagy ünnepnapokon is végezzük, ezért előfordulhat, hogy nagyfelületű helyreállítási
munkák során éjszakai, hétvégi, vagy ünnepnapi szállítás szükséges.
A költségvetés kiírás egységáralapú, mivel kivitelezői feladataink csak részben tervezhetőek, ezért pontos
mennyiség nem adható meg.
A különféle szóródó anyagok vonatkozásában a szállítási határidő az egyedi megrendeléseken kerül
feltüntetésre.
Szállítási cím: egyedi megrendelőkben megjelölt kivitelezési helyszín
A kivitelezési helyszínre szállított szóródó anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
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: Szóródó anyagok szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
14210000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tárgy: Szóródó anyagok szállítása
Keretösszeg: nettó 20.000.000 Ft
Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalain végzett kivitelezési munkáink, a forgalom zavarása nélkül,
éjszaka, hétvégén, vagy ünnepnapokon is végezzük, ezért előfordulhat, hogy nagyfelületű helyreállítási
munkák során éjszakai, hétvégi, vagy ünnepnapi szállítás szükséges.
A költségvetés kiírás egységáralapú, mivel kivitelezői feladataink csak részben tervezhetőek, ezért pontos
mennyiség nem adható meg.
A különféle szóródó anyagok vonatkozásában a szállítási határidő az egyedi megrendeléseken kerül
feltüntetésre.
Szállítási cím: egyedi megrendelőkben megjelölt kivitelezési helyszín
400 tonna bazalt zúzalék
4.675 tonna fagyvédő homokos kavics
500 tonna murva
A kivitelezési helyszínre szállított szóródó anyagok átvevője a Megrendelő munkahelyi megbízottja.
(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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen / Súlyszám:

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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 Kiegészítés II.2.5 ponthoz
Az értékelési szempont a legalacsonyabb ár: ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
A szerződés aláírásától számított 12 hó a szerződés időtart
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 meghatározott kizáró okok fennállnak. Kizáró okok
igazolása (...) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k
) pont kb) pontja szerinti kizáró ok vonatkozásában AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. nevezett
pontja az Új Pénzmosásról Szóló
Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésének
kötelezettségét írja elő, míg az eljárás
megkezdésének időpontjában hatályos Kr. változatlanul a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Régi Pénzmosásról Szóló Törvény)
rendelkezéseire utal. A fentiekre tekintettel
kérjük, hogy a Kr. rendelkezéseit értelemszerűen a Kbt. vonatkozó rendelkezésére figyelemmel
szíveskedjenek értelmezni és az Új
Pénzmosásról Szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonost
nevezzék meg! Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az
ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az EEKD-ban foglalt

információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában
az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az
alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A kizáró okok
vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozni kíván a
Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt
azon rendelkezésekre, hogy AK-nak mely gazdasági szereplőt kell kizárnia az eljárásból, és mely
gazdasági szereplőt áll jogában kizárni. A kizáró okok vonatkozásában
Ajánlatkérő hivatkozni kíván a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a
továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. szerint 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 Kr. 8. § i) pont ib)
alpontja és a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyilatkozatát
a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3.
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatásával; ha
a gazdasági szereplőnek nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
vonatkozásában benyújtandó nyilatkozat
szabatosságának (és a nevezett jogszabályhely megfelelő értelmezése érdekében) ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a következő
jogszabályi rendelkezésekre: Az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontjaiban foglaltak szerint: „38.
tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik,
vagy egyéb módon tényleges irányítást
, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a
jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a
közösségi jogi szabályozással vagy
azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki
jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó
befolyással rendelkezik, … d) alapítványok esetében az a természetes személy, da) aki az
alapítvány vagyona legalább huszonöt
százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, db)
akinek érdekében az alapítványt
létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy dc) aki
tagja az alapítvány kezelő szervének,
vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett,
illetve az alapítvány képviseletében
eljár,” A Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint: „Közvetett befolyással rendelkezik a jogi
személyben az, aki a jogi személyben
szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett
befolyás mértéke a köztes jogi
személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a
köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a

befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi
személyben, akkor a köztes jogi
személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező
közvetett befolyásaként kell figyelembe
venni.” Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti
kizáró ok vonatkozásában benyújtott
nyilatkozatban ajánlattevő kizárólag akkor nyilatkozhat akként, hogy nincs az Új Pénzmosásról Szóló
Törvény szerinti tényleges
tulajdonosa, ha a fenti jogszabályhelyekre tekintettel alátámasztható e nyilatkozata. FOLYTATÁS az
előző pontban
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1 A 321/2015 (X.30) Korm. rend 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozó közbeszerzés tárgyáról (szóródó anyagok értékesítéséből)- általános forgalmi adó
nélkül számított - szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő , illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; Ha az ajánlattevő a 321/2015
(X.30)
Korm. rend 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló,
illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról Ajánlatkérő kizárólag
a közbeszerzés tárgyából szóló árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtását írja elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a
közbeszerzés tárgyából (szóródó anyagok értékesítéséből) származó- általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele az előző három lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 15.000.000,HUF-t.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a)
pontja alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak
ismertetésével. Az ajánlatkérő három év teljesítését veszi figyelembe. Ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján, ha:
az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három évben a közbeszerzés tárgyából, azaz
szóródó anyagok értékesítéséből származó szerződésszerűen teljesített referencia(ák) mennyisége
összességében nem érte el legalább bazalt zúzalék vonatkozásában a 300 tonnát, fagyvédő
homokos kavics vonatkozásában az 3.500 tonnát, murva vonatkozásában az 375 tonnát.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
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:

Szerződéses biztosítékok (késedelmi-, egyéb szerződésszegési- és meghiúsulási kötbér) a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére tételes elszámolással, a Kbt. 135. § (5)
bekezdésében foglaltakra tekintettel,
a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő
által kézhezvételétől számított 30
napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdésére valamint a 6: 42-45. § rendelkezéseire is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé 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
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
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: 2019/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok
bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az
elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. Az
elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Legalacsonyabb ár: Indoklás: ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi
és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztását ez biztosítja.
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: Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás
megkötésére irányul. KBT. 117. § (1) SZERINTI ELJÁRÁSI
SZABÁLYOK ISMERTETÉSE:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül indítja meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 10 napban határozza meg az
ajánlattételi határidőt.
- Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést.
- A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt.
Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.
- Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel,
vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást
megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett
közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és
a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

VI.4)

- 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 jelezték.
- Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket,
hogy lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági
követelményeket alátámasztó igazolásokat- amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek
a hivatkozott dokumentumok, releváns esetben a Kbt. 69. § (4) bekezdésében megjelölt határidő
követelményétől eltekinthet Ajánlatkérő.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján úgy
rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb (vagy adott esetben az azt követő
egy, vagy több) ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot. - Ajánlatkérő a 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás során nem
alkalmazza. Alkalmassági
követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak: P1., M.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. b) pont szerinti, legjobb árérték arányt megjelenítő legalacsonyabb ár szerint értékeli: Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki
a legalacsonyabb nettó ajánlati árra tesz ajánlatot. Felolvasólap (EKR űrlapon) Ajánlati nyilatkozat
(Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat) (EKR űrlapon) Nyilatkozat
alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (EKR űrlapon) Nyilatkozat
az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről, kizáró okokról és kapacitás bevonásáról;

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/14 (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 (8591/2019)
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: 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
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/EKR000565822019/
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/EKR000565822019/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)
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.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: Bútorbeszerzés_EFOP-4.1.2
Hivatkozási szám: EKR000565822019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás

39100000-3

x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola részére bútorbeszerzés_adásvételi szerződés
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 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: Bútorbeszerzés_1
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

39121100-7

További tárgyak:

39121200-8

Kiegészítő szójegyzék

39122100-4
39134100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola részére bútorbeszerzés
A beszerzendő termékek listája:
51 db Számítógépasztal
30 db Rajzasztal (rajzpad, rajzbak)
30 db Írólapos tárgyalószék
1 db tanári asztal
1 db tanári szék
4 db trapéz asztal (csoport foglalkozáshoz)
1 db Játéktároló szekrény
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
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 ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket
különösen, de nem kizárólagosan:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség
költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és
kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;

- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő
berakodási költséget, kockázatot és az összeszerelés díját.
(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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár összesen (bruttó Ft-ban) / Súlyszám:
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: 60
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054
II.2.13) További információ A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
fejlesztése című és EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú projekt.
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés
alkalmazására nem kerül sor.
II.2.1)
Elnevezés: Bútorbeszerzés_2
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39143200-8

További tárgyak:

39122100-4
39112100-1
39141000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola részére bútorbeszerzés
A beszerzendő termékek listája:
10 db vegyszerálló tanulói asztalok (víz, csatorna csatlakozással)
30 db labor tanulói szék

5 db vegyszerálló mosogató - eszköztároló szekrénnyel
5 db eszköztároló fiókos szekrény
5 db konyhaszekrény alsó, munkapult mosogatóval együtt - kétmedencés, csapteleppel, bűzelzáróval
5 db konyhaszekrény felső
5 db étkezőasztal 6 személyes
30 db étkezőszék (tantermi szék)
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
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 ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket
különösen, de nem kizárólagosan:
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség
költségeit,
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő költséget és
kockázatot, továbbá a csomagolási költséget;
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre történő
berakodási költséget, kockázatot és az összeszerelés díját.
(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
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlat ár összesen (bruttó Ft-ban) / Súlyszám:
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: 60
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

II.2.13) További információ A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
fejlesztése című és EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú projekt. Keret-megállapodás kötésére,
dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
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: 1-2. rész:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 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) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.
Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése 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.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64.§-ára és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben
foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A VI.3.4. pont folytatása:
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. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel
arra, hogy a Kbt. 76. § (5) bekezdés szerint ajánlatkérő számára a bútorok olyan áruk, amelyek csak
valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felelnek meg, melyekben
Ajánlatkérő eltérést nem enged és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 20. Jelen közbeszerzési eljárás
a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási
szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-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. 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.
21. 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.
22. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Molnárné Szilágyi
Viktória, Lajstromszáma: 00205.
23. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárás mindkét részajánlattételi körében a Kbt. 75.§ (2) bekezdés
e) pontját.
24. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
25. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban
kerültek megállapításra: M.1. alkalmassági követelmény.
26. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
27. Ajánlattevő mindkét részben az ártáblázatot köteles kitölteni és ajánlatához csatolni a kiadott
iratminta szerinti tartalommal, melyben kérjük feltüntetni a konkrét gyártó és típusmegjelölést,
valamint az elvárt műszaki specifikációnak való meg/meg nem felelést.
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.
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 M.1. alkalmassági követelménynek történő
megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint kell igazolni. Az igazolásnak/
nyilatkozatnak legalább a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti
adatokat kell tartalmaznia. Az igazolásnak/nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell
lennie, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható az M.1. alkalmasság
minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelés.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját év/
hónap/nap pontossággal),), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményeket.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő
benyújtani.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági feltételek vonatkozásában közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), valamint a Kbt. 65.§ (12)
bekezdésben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,
amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben - a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára figyelemmel összesen, szerződésszerűen teljesített,
részajánlatonként legalább 50 db bútor szállítására vonatkozó referenciával.
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:
1-2. rész:
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbért Vevő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes nettó értékének 1%-a /késedelmes naptári
nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma
késedelmenként 10 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti,
amely megnyitja számára az azonnali felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó olyan okból,
amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 10. naptári napot és Vevő a szerződést
azonnali hatályú felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes nettó
értékének 20%-a.
A Vevő felmondási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás A kötbér
esedékessé válik, amikor a Vevő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.
Jótállás: Ajánlatkérő a valamennyi részajánlattételi körben szereplő bútorra teljes körű jótállás vállalását írja
elő, melynek időtartama 12 hónap.
A jótállás időtartama a birtokbaadás napjával kezdődik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

1-2. rész:
Ajánlatkérő a beszerzést az EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú projektből finanszírozza,
utófinanszírozással, a támogatás intenzitása az adott projekt elszámolható költségének 100%-a.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására nincs lehetőség. A számlák
benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési
határidővel történik, banki átutalással.
A számlát a bútorok leszállítását, lerakását, kicsomagolását, összeszerelését követően, Ajánlatkérő
által történő elfogadást (birtokbavételt) és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani.
A benyújtott számlán kötelező a projektazonosító számot feltüntetni!
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, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak
és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. A
teljesítésére irányadóak még a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak. Ajánlatkérő a Kbt.135.§(11)
bekezdés alapján a Ptk.6:155.§ (1) bekezdés szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti
költségátalány megfizetésére köteles.
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: 2019/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: ---Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a
Kbt. 68.§-a az 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
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:
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
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: Valamennyi rész tekintetében:
1. A Kbt. 41/B. § (2) alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó
elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük.
2. Jelen eljárás árubeszerzésre irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös
ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus
űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
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.

VI.4)

6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát
vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját,
vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló
dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító
erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó nem tartozik
a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá,
elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó az ajánlathoz
olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be,
amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy
egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat tekintetében az EKR rendszerben
rendelkezésre álló űrlapot kérjük az ajánlat részeként csatolni (nemlegest is)
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)].
7. A Kbt. 41/A § (2) bekezdés szerint 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.
A karakterkorlátra tekintettel a III.1.1. pont kerül folytatásra a tárgyi pont.

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/13 (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
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Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 888543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nitrokemia.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nitrokemia.hu
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/EKR000539362019/
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/EKR000539362019/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
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.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: Vízkezelési iszap elszállítása és kezelése
Hivatkozási szám: EKR000539362019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási keretszerződések a Gyöngyösoroszi Bányavízkezelő
Üzem és a Recski Vízkezelő Üzem tisztítási technológiája során keletkező, nehézfémmel erősen
szennyezett veszélyes hulladék besorolású részlegesen víztelenített iszap elszállítására, előkezelésére és
ártalmatlanítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
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 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: Gyöngyösoroszi vízkezelési iszap elszállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

90512000-9

További tárgyak:

90513800-4

Kiegészítő szójegyzék

90513900-5
90522200-4
90733200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: Ajánlatkérő gyöngyösoroszi fióktelepe, 3211 Gyöngyösoroszi, Altáró 2. 703/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Gyöngyösoroszi Bányavízkezelőből származó hulladék azonosító
kódszáma: 060502* (a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes
anyagokat tartalmazó iszap).
A Gyöngyösoroszi Ércbányából, ahol 1954–1986 között ólom-cinkérc kitermelése folyt, a termelés leállítását
követően is 3000-4000 m3/nap bányavíz folyik ki. A bányavíz magas fémtartalma miatt közvetlenül nem
vezethető befogadóba. A bányavizet tisztítani kell, és a tisztítási technológiában keletkezik a 060502*
hulladék azonosító kódú iszap.
Becsült mennyiség: 325 tonna.
A fenti mennyiség becsült mennyiség, azt tájékoztató jelleggel adja meg Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a teljesítés
során felmerült igényeket kéri teljesíteni legfeljebb a szerződéses keretösszeg (nettó 19.200.000 HUF)
erejéig.
Az eljárás nyertesének (Vállalkozó) feladata a hulladékokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
a 060502* veszélyes hulladék elszállítása, előkezelése és ártalmatlanítása, a vonatkozó jogszabályi
előírásokban foglaltak szerint.
Vállalkozó, vagy vele szerződéses viszonyban álló megnevezett szervezetnek a szállítás mellett – adott
esetben – az ártalmatlanítást megelőzően a hulladék előkezeléséről is gondoskodnia kell. Az előkezelést
csak olyan szervezet végezheti, amely rendelkezik az adott típusú hulladék kezelésére kiadott érvényes
hulladékkezelési engedéllyel és szabad kapacitással.

Nyertes Ajánlattevő a teljesítés során közúti ADR szerinti – veszélyes hulladék szállítási feladatra mindenkor
alkalmas 14 db 4 m3-es konténert köteles biztosítani Ajánlatkérő Gyöngyösoroszi fióktelepén. A konténernek
alkalmasnak kell lennie konténerszállító járművön történő szállításra és az ADR-ben meghatározott minőségi
feltételeknek meg kell felelnie.
Részletes műszaki előírások a Közbeszerzési dokumentációban.
(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 egyedi megrendelések teljesítésére vállalt határidő (legjobb: 1
munkanap - legrosszabb: 3 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egységár (nettó Ft/tonna) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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
II.2.1)
Elnevezés: Recski iszap elszállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

90512000-9

További tárgyak:

90513800-4
90513900-5
90522200-4
90733200-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: Ajánlatkérő recski fióktelepe, 3245 Recsk, 023/59 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Recski Vízkezelőből származó hulladék azonosító kódszáma:
191305* (szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap, amely
részlegesen víztelenített (szárazanyag-tartalom 30- 40 m/m%).
A Recsk H1 és H2 flotációs meddőhányók szivárgó vizei és a H2 meddőhányó környezetében felszínre
kerülőbányavíz magas fém és kioldható só tartalma miatt közvetlenül nem vezethető a befogadóba. A
szennyezettvizeket tisztítani kell és a tisztítási technológiából adódóan keletkezik a kémiai összetételénél
fogva 191305* hulladék azonosító kódú iszap.
Becsült mennyiség: 79 tonna.
A fenti mennyiség becsült mennyiség, azt tájékoztató jelleggel adja meg Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a
teljesítéssorán felmerült igényeket kéri teljesíteni legfeljebb a szerződéses keretösszeg (nettó 4.800.000
HUF) erejéig.
Az eljárás nyertesének (Vállalkozó) feladata a hulladékokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
a 191305* veszélyes hulladék elszállítása, előkezelése és ártalmatlanítása a vonatkozó jogszabályi
előírásokban foglaltak szerint.
Vállalkozó, vagy vele szerződéses viszonyban álló megnevezett szervezetnek a szállítás mellett – adott
esetben – az ártalmatlanítást megelőzően a hulladék előkezeléséről is gondoskodnia kell. Az előkezelést
csak olyan szervezet végezheti, mely rendelkezik az adott típusú hulladék kezelésére kiadott érvényes
hulladékkezelési engedéllyel és szabad kapacitással.
Nyertes ajánlattevő a teljesítés során közúti ADR szerinti – veszélyes hulladék szállítási feladatra mindenkor
alkalmas 5 db 4 m3-es konténert köteles biztosítani Ajánlatkérő Recski fióktelepén. A konténernek
alkalmasnak kell lennie konténerszállító járművön történő szállításra és az ADR-ben meghatározott minőségi
feltételeknek meg kell felelnie.
Részletes műszaki előírások a Közbeszerzési Dokumentációban.
(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 egyedi megrendelések teljesítésére vállalt határidő (legjobb: 1
munkanap - legrosszabb: 3 munkanap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egységár (nettó Ft/tonna) / Súlyszám: 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
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
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 (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevő, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szerveztet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (Közös) ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Illetve
(közös) 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 benyújtania. Ha
ajánlattevőnek 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 (62.§(1)
bek. k) pont kb) alpont).
(Közös) ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
(Közös) ajánlattevőnek a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok
hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet/személyt.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Kr. 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1. Alkalmatlan az (közös) ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
1.rész esetén: 060502 folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó,
veszélyes anyagokat tartalmazó iszap szállítására, átvételére, kezelésére, hasznosítására,
ártalmatlanítására (előkezeléssel vagy a nélkül) vonatkozó letelepedése szerinti országban előírt
engedéllyel.
2. rész esetén: 191305 szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat
tartalmazó iszap szállítására, átvételére, kezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására
(előkezeléssel vagy a nélkül) vonatkozó letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. (Közös) ajánlattevő a Kr.
26. § (3) bekezdése alapján ajánlatban csatolja a közbeszerzés tárgyára vonatkozó engedélyének /
engedélyeinek másolatát.
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. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (3)
bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben
befejezett, legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti –
veszélyes hulladék elszállítására és/vagy előkezelésére és/vagy ártalmatlanítására – szolgáltatás
teljesítésére vonatkozó referenciákról szóló nyilatkozatát.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója nevét, elérhetőségét,
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatás mennyiségét,

- a teljesítés idejét (a teljesítés kezdete és befejezése; év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/2) Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján
MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszertanúsítvánnyal. Ajánlatkérő köteles elfogadni
az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt,
továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban
forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett
tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja,
hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által
előírtakkal.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint
együttesen is megfelelhetnek. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. §(6)-(7), (9),
(11), 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek., a Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi:
Az 1. rész esetén: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat
éven belül megkezdett és három éven belül befejezett legalább 240 tonna veszélyes hulladék
elszállítására és/vagy előkezelésére és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával/
referenciákkal.
A 2. rész esetén: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven
belül megkezdett és három éven belül befejezett legalább 55 tonna veszélyes hulladék elszállítására
és/vagy előkezelésére és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Az alkalmassági minimumkövetelmények több szerződésből is teljesíthető, több részre történő
ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmények nem adódnak össze, elegendő a magasabb
előírásnak történő megfelelés.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001 tanúsítvánnyal vagy az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal vagy
az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A VI.3.4) pont folytatása
18) Ajánlatkérő az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani.
19) Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1)
bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (11a) és (12) bekezdésében foglaltakra.
20) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni
kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
részéről aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintát, adott esetben
meghatalmazást.
21) Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
22) Az ajánlat nyelve magyar. A nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is
csatolni kell. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi fordítását is elfogad.
23) Ajánlatkérő a IV.2.5) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.
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:
Valamennyi rész esetén:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szállításra eső nettó vállalkozó díj 1 %-a/nap minden késedelmes
nap után, maximum 15 napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér: a szavatossági jogok alapján nem reparálható hibák esetén a hibásan teljesített
szolgáltatásra jutó nettó ellenérték 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a keretszerződés még le nem hívott keretösszegének 20 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetén:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.

Ellenszolgáltatás teljesítése Kbt.135.§ (1) bekezdése (5)-(6) bekezdései,valamint a Ptk.6:130.§ (1)(2) bekezdései szerint.
A Vállalkozó havonta jogosult számlát benyújtani. A számlázható összeg nagyságát az aktuális
időszakban - adott esetben - előkezelt, elszállított és ártalmatlanított iszap tömege határozza meg.
Az ellenszolgáltatás megfizetésének feltételeit a szerződéstervezete tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve
nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése
érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes szerződéses feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezése, a
Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdés tartalmazza.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019. II. félév
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:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: A teljesítésre vállalt határidő értékelési részszempont esetén: fordított arányosítás, az
egységár értékelési részszempont esetén: fordított arányosítás.
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) Az ajánlatkérő Kbt. 117. § szerinti, egy szakaszból álló közbeszerzési
eljárást folytat le.
2) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza
az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdéseit és
a Kbt.113. § (1)–(5) bekezdéseit. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az
alkalmassági feltételeknek megfelelést, és a kizáró okok fenn nem állását.
3) Az ajánlat részeként csatolandó: a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges
tartalommal is), a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (űrlap), felolvasólap a Kbt. 66. § (5)
bekezdés szerint (űrlap), és a Kbt. 65. (7) bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is),valamint a
felhívásban és Közbeszerzési Dokumentációban (a továbbiakban: KD) előírt dokumentumok.
4) Az ajánlatban mindkét rész vonatkozásában csatolandó szakmai ajánlat, mely részletesen
bemutatja a szerződés teljesítése során ellátandó feladatok (szállítás, lerakás, előkezelés,
hasznosítás, ártalmatlanítás) ellátásának módját.
5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a
dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
6) Kiegészítő tájékoztatás esetében ajánlatkérő ésszerű időnek tekintendő az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző második munkanap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és
kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek.
7) Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
8) Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
9) Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
10) Ajánlatkérő helyszíni bejártást nem tart.

VI.4)

11) Ajánlatkérő közös ajánlatot tevő nyertesek vonatkozásában kizárja a gazdálkodó szervezet
létrehozásának lehetőségét. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők
tekintetében is kizárja.
12) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
13) Közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős FAKSZ: dr. Takács Éva (00526)
14) Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek
meghatározásra.
15) Ajánlatkérő a 2. rész esetében fenntartja a jogot, hogy eredménytelenné nyilvánítsa a 2. rész
tekintetében az eljárást/ a szerződéskötéstől elálljon/ a szerződéstől elálljon illetőleg azt felmondja,
amennyiben a teljesítési hellyel érintett bányatelek jogosítottja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
a bányatelekben megnyilvánuló bányászati jogot és az ahhoz kötődő bányabezárási és tájrendezési
kötelezettséget és/vagy a Nitrokémia Zrt. a bányatelekkel kapcsolatos kármentesítési kötelezettségét
harmadik félre átruházza.
16) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a teljesítéshez
kapcsolódóan ajánlatkérőnek, illetve harmadik személyeknek okozott károk fedezetére szolgáló
ajánlattevő tevékenységére vonatkozó - az eljárás 1. része vonatkozásában legalább 5 millió Ft/kár
és 15 millió Ft/év kártérítési limitű, az eljárás 2. része vonatkozásában legalább 2 millió Ft/kár és 4
millió Ft/év kártérítési limitű - felelősségbiztosítási szerződéssel.
17) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
Folytatás a felhívás III.1.4) pontjában!

E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/14 (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

Abasár Község Önkormányzata (8701/2019)
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: Abasár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42645917
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Abasár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3261
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lénártné Benei Anikó
Telefon: +36 37560400
E-mail: abasar@abasar.hu
Fax: +36 37560408
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abasar.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: Abasár Dulinka-patak mederrendezése
Hivatkozási szám: EKR000232832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45246000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Épül összesen: 1355,0 fm mederburkolat - 1320,0 fm betonba rakott terméskő burkolat (b=1,30, hburk=1,50,
ρ=1:1) 30 cm vtg. 16/32 KK beton rakott terméskő burkolattal 0,20 cm vtg. homokos kavics ágyazattal,
D63 KPE csőből kialakított szivárgó nyílásokkal 10 méterenként 0,70 és 1,4 méter magasságban történő
elhelyezéssel, - 30,0 fm 2,0x2,05 m előregyártott vb. keretelem, - 25,0 m2 (5,0 fm) szárazon rakott terméskő
burkolat. A meglévő csapadékvíz bevezető árkok mederhez csatlakozását 3,0 m hosszban beton burkolattal
kell kialakítani, végeit lezáró foggal biztosítani. A részletes mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 132035800 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Abasár Dulinka-patak mederrendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45246400-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3261 Abasár 010/206, 010/208,010/209, 019/17 helyrajzi
számok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épül összesen: 1355,0 fm mederburkolat - 1320,0 fm betonba rakott terméskő burkolat (b=1,30, hburk=1,50,
ρ=1:1) 30 cm vtg. 16/32 KK beton rakott terméskő burkolattal 0,20 cm vtg. homokos kavics ágyazattal,
D63 KPE csőből kialakított szivárgó nyílásokkal 10 méterenként 0,70 és 1,4 méter magasságban történő
elhelyezéssel, - 30,0 fm 2,0x2,05 m előregyártott vb. keretelem, - 25,0 m2 (5,0 fm) szárazon rakott terméskő
burkolat. A meglévő csapadékvíz bevezető árkok mederhez csatlakozását 3,0 m hosszban beton burkolattal
kell kialakítani, végeit lezáró foggal biztosítani. A részletes mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (minimum 24 hónap) 5

2 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőzően kivitelezési munkák irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap)
maximum 60 hó 35
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési módszer: 1 és 2. "Minőség kritérium" Arányosítás módszere míg az "Ár kritérium" esetében
Fordított arányosítás. az adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. A bevont műszaki vezető
szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell MV-VZ v. egyenértékű FMV jogosultsággal.
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: Abasár Dulinka-patak mederrendezése
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:
2019/05/07 (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: Fekete Párduc 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13048383
Postai cím: Fő Út 199
Város: Abasár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3261
Ország: Magyarország
E-mail: feketeparduc98@gmail.com
Telefon: +36 309614742
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37360367
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20216018210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 132895841
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132035800
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: Irtás, föld és
sziklamunka: mederkotrás, Víztelenítés: víztelenítés, Közműcsatorna építés: burkolatjavítás, építés,
Műszaki
vezetés: műszaki szakmai felelő vezetői feladatok ellátása

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83543753
Postai cím: Mátrai Utca 2.
Város: Gyöngyössolymos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13919001210
Hivatalos név: TENGELY-KÖZMŰ Fuvarozási és Közműépitő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86772323
Postai cím: Kőlyuktető
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062811210
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241
Hivatalos név: Fekete Párduc 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13048383
Postai cím: Fő Út 199
Város: Abasár
NUTS-kód: HU312

Postai irányítószám: 3261
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20216018210
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:
2019/03/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8715/2019)
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: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23539200
Postai cím: Kuny Domokos Utca 13-15. II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.amc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.amc.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közösségi agármarketing tevékenység, kiállítási esemény, rendezvény
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: Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2019.
évi Újvidéki Mezőgazdasági Vásár elnevezésű külföldi, agrár-élelmiszer jellegű kiállításon magyar
közösségi standot felölelő rendezvény teljes körű megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR000211332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79956000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés mennyisége: Beépítendő kiállítási alapterület (stand) mérete összesen: 60 m2
Kiállítás neve: Újvidéki Mezőgazdasági Vásár
Helyszíne: Szerbia, Újvidék, Novosadski Sajam, 21137 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11.
Időpontja: 2019.05.11-17. (7 üzemelési nap)
Terület: 60 nm
Kiállítói helyek száma: 6
Ajánlattevő feladata a magyar közösségi kiállítási stand kulcsrakész megvalósítása (rendszerterv adaptálása
helykiosztás szerint, műszaki szervezés, látványtervezés, gyártás, szállítás, kivitelezés, elektromos szerelési
munkák, bekötések, standelemek és egyéb berendezések, felszerelések, standellátmány biztosítása,
standüzemeltetés, bontásbontás).
A standokat a műszaki leírás és annak mellékleteként kiadásra kerülő, installációs terveket tartalmazó
rendszerterv alapján kell megvalósítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5239000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: ÚJVIDÉK Mezőgazd.-i vásár 2019 rendezvényszervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés helye: Szerbia, Újvidék, Novosadski Sajam, 21137 Novi Sad, Hajduk
Veljkova 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége: Beépítendő kiállítási alapterület (stand) mérete összesen: 60 m2

Kiállítás neve: Újvidéki Mezőgazdasági Vásár
Helyszíne: Szerbia, Újvidék, Novosadski Sajam, 21137 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11.
Időpontja: 2019.05.11-17. (7 üzemelési nap)
Terület: 60 nm
Kiállítói helyek száma: 6
Ajánlattevő feladata a magyar közösségi kiállítási stand kulcsrakész megvalósítása (rendszerterv adaptálása
helykiosztás szerint, műszaki szervezés, látványtervezés, gyártás, szállítás, kivitelezés, elektromos szerelési
munkák, bekötések, standelemek és egyéb berendezések, felszerelések, standellátmány biztosítása,
standüzemeltetés, bontás).
A standokat a műszaki leírás és annak mellékleteként kiadásra kerülő, installációs terveket tartalmazó
rendszerterv alapján kell megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AFIII.1.3.M.2.előírt kiállításépvez szakember kiállításkiv(építés és/
vagy bontás és/vagy műszakiszervezés és/vagy szállítás)területén szerzett36hó szakmai
tapasztalatonfelüli szakmaitöbblettapasztalat 20
Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár nettó HUF (egyösszegű átalányár) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ÚJVIDÉK Mezőgazd.-i vásár 2019 rendezvényszervezés
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:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OC BAU Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63668492
Postai cím: Bogáncsvirág 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: krisztina.kertesz@ocbau.hu
Telefon: +36 202477466
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10891188242
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: 5239000
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: MAHIR Kiállítás és
Rendezvény Kft. (1136 Bp., Hegedűs Gy u. 16.)
kiállítás építés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: OC BAU Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63668492
Postai cím: Bogáncsvirág 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10891188242
Hivatalos név: Mac-Line Hungary Kiállításszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79357155
Postai cím: Felszabadulás utca Utca 193
Város: Röszke
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6758
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11938796206
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:

2019/03/21 (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:
2019/05/14 (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

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8716/2019)
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: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23539200
Postai cím: Kuny Domokos Utca 13-15. II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.amc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.amc.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: közösségi agármarketing tevékenység, kiállítási esemény, rendezvény
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: Amszterdam, Hollandia helyszínen, 2019. május 21-22. napja között megrendezésre
kerülő PLMA kiállításon, 1 db rendszerterv alapján kialakított standot felölelő rendezvény teljes körű
kivitelezése, üzemeltetése, bontása.
Hivatkozási szám: EKR000210472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
79956000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés mennyisége: Beépítendő kiállítási alapterület (standok) mérete összesen:
144 m2
Kiállítás neve: PLMA
Helyszíne: Hollandia, 1078GZ Amsterdam, Europaplein 24, RAI Exhibition Centre
Időpontja: 2019.05.21-22. (2 üzemelési nap)
Terület: 144 m2
Kiállítói helyek száma: 16 darab (15 db egyéni bokszos megjelenés és 1 AMC blokk)
Ajánlattevő feladata a magyar közösségi kiállítási stand kulcsrakész megvalósítása (rendszerterv adaptálása
helykiosztás szerint, műszaki szervezés, látványtervezés, gyártás, szállítás, kivitelezés, elektromos szerelési
munkák, bekötések, standelemek és egyéb berendezések, felszerelések, standellátmány biztosítása,
standüzemeltetés, bontás). A standokat a műszaki leírás és annak mellékleteként kiadásra kerülő,
installációs terveket tartalmazó Rendszerterv alapján kell megvalósítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11980000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Amszterdam PLMA kiállítás rendezvényszervezés.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: NL A teljesítés helye: Hollandia, 1078GZ Amsterdam, Europaplein 24, RAI Exhibition
Centre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés mennyisége: Beépítendő kiállítási alapterület (standok) mérete összesen:

144 m2
Kiállítás neve: PLMA
Helyszíne: Amszterdam
Időpontja: 2019.05.21-22.(2 üzemelési nap)
Terület: 144 m2
Kiállítói helyek száma: 16 darab (15 db egyéni bokszos megjelenés és 1 AMC blokk)
Ajánlattevő feladata a magyar közösségi kiállítási stand kulcsrakész megvalósítása (rendszerterv adaptálása
helykiosztás szerint, műszaki szervezés, látványtervezés, gyártás, szállítás, kivitelezés, elektromos szerelési
munkák, bekötések, standelemek és egyéb berendezések, felszerelések, standellátmány biztosítása,
standüzemeltetés, bontás). A standokat a műszaki leírás és annak mellékleteként kiadásra kerülő,
installációs terveket tartalmazó Rendszerterv alapján kell megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AFIII.1.3.M.2.előírt kiállításépvez szakember kiállításkiv(építés és/
vagy bontás és/vagy műszakiszervezés és/vagy szállítás)területén szerzett36hó szakmai
tapasztalatonfelüli szakmaitöbblettapasztalat 20
Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár nettó HUF (egyösszegű átalányár) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Amszterdam PLMA kiállítás rendezvényszervezés.
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:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OC BAU Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63668492
Postai cím: Bogáncsvirág 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: krisztina.kertesz@ocbau.hu
Telefon: +36 202477466
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10891188242
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: 11980000
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: MAHIR Kiállítás és
Rendezvény Kft.
kiállítás építés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: OC BAU Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63668492
Postai cím: Bogáncsvirág 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10891188242
Hivatalos név: IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18170452
Postai cím: Tavasz Utca 1/A.
Város: Nyúl
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9082
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11819943208
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:

2019/03/21 (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:
2019/05/14 (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

Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. (8327/2019)
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: Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59893215
Postai cím: Nádor Utca 36
Város: Budapet
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyűrűs István
Telefon: +36 13277450
E-mail: gyurus.istvan@belvar.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: Erzsébet tér burkolatfelújítás 2019
Hivatkozási szám: EKR000367662019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45233200-1

Kiegészítő szójegyzék

77314100-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés az Ajánlatkérő által üzemeltetett Budapest, V. kerület Erzsébet tér egyes
burkolatok és gyepfelületek felújítási munkáira vonatkozóan
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27757000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Burkolatcsere Óriáskerék körül
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest V. kerület Erzsébet tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Burkolatcsere Óriáskerék körül:
• Meglévő burkolat bontása 700 m2
• Mészkő lap ragasztása 1-1,5 cm castagságban 700 m2
• Szegélykő bontás 300 fm
• Szegélykő építés 300 fm
• Ágyazat bontás 15 cm 700 m2
• C12 betonalap 12 cm vastagságig 700 m2
• Sittszállítás 110 m3
• Burkolat vág.építés 195 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 2. Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Teljes nettó ellenszolgáltatás összege Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Gyepszőnyegezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77314100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest V. kerület Erzsébet tér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Gyepszőnyegezés:
• terület lehatárolása mobilkerítéssel ( kerítés elemek kiszállítás, összeszerelése, szétbontása,
visszaszállítás ) 300 m
• meglévő leromlott gyep lenyesése átlag 4 cm vtg-ban, géppel és kézzel 92 m3
• talajjavítás - megmaradt termőföld lazítása, tápanyagutánpótlás, komplex műtrágyával, komposzttal kevert
föld terítése 2 cm vtg-ban 46 m3
• gyepszőnyeg terítése 2300 m3
• alapból kikerült sitt konténerbe rakása, elszállítása lerakóhelyre 92 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az előteljesítés vállalt mértéke (naptári nap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Teljes nettó ellenszolgáltatás összege Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Burkolatcsere Óriáskerék körül
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:
2019/04/30 (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: Multimat Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63058503
Postai cím: Komócsy Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország

E-mail: iroda@multimatpro.hu
Telefon: +36 204687672
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12631478242
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: 18245000
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: TrendMatrix Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43287606

Postai cím: Nap Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14724138243
Hivatalos név: Multimat Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63058503
Postai cím: Komócsy Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12631478242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Gyepszőnyegezés
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:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55455495
Postai cím: Zólyom Köz 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@tunderkert97.hu
Telefon: +36 309338926
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12233410243
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: 9512000
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: Tündérkert '97 Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55455495
Postai cím: Zólyom Köz 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12233410243
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:
2019/05/14 (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

Bucsu Község Önkormányzata (8714/2019)
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: Bucsu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40296377
Postai cím: Rohonczi Utca 2
Város: Bucsu
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9792
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Tímea
Telefon: +36 94540505
E-mail: timeahorvath.b@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Bozsok Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47403147
Postai cím: Rákóczi Utca 142.
Város: Bozsok
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9727
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darabos Béla
Telefon: +36 94563386
E-mail: bdarabos@gmail.com
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: Bucsu Község
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
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: Utak karbantartásához gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000066282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2 db új kistraktor, 2 db ágaprító, 2 db egytárcsás, függesztett szóró, 2 db tolólap, 1 db erdészeti csörlő
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20893800 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Utak karbantartásához gépek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9792 Bucsu, Rohonczi u. 2, 9727 Bozsok, Rákóczi u. 142
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db új kistraktor, 2 db ágaprító, 2 db egytárcsás, függesztett szóró, 2 db tolólap, 1 db erdészeti csörlő

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama hónapban (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 10
2 Az ajánlattevő saját, vagy a vele szerződött szervíz közúton mért távolsága az ajánlatkérők
székhelyétől (km) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 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
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Utak karbantartásához gépek 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:
2019/05/08 (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: "AGRO-ALFA" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90418594
Postai cím: Ipari Út 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: viragh@agroalfa.hu
Telefon: +36 302370357
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11301336218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20483000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20893800
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: Odisys Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36895007
Postai cím: Határ Út 12
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21509975213
Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházi Dűlő 18
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11039811203
Hivatalos név: "AGRO-ALFA" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90418594
Postai cím: Ipari Út 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11301336218
Hivatalos név: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92090963
Postai cím: Fő Utca 52
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13990530203

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:
2019/03/01 (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:
2019/05/14 (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 Egyetem (8612/2019)
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-M Kísérleti állattartáshoz anyag beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000225982019
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 2 részben.
I. rész: Rágcsálótáp beszerzése
Laboratóriumi fogyóanyag megnevezése Mennyiség (db)
Autoklávozható tenyész rágcsálótáp: 320 db
II. 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: 9392100 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Rágcsálótáp beszerzése

Rész száma: 1
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: 2
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 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.
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: Rágcsálótáp 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:
2019/05/06 (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 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: 5040000
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: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Alom és fertőtlenítőszer 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:
2019/05/06 (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: 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 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: 4352100
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
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:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Akronom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1149 Budapest, Angol Utca 34., 13444163242 (1. és 2. rész)
"TOXI - COOP" Toxikológiai Kutató Központ Zrt., 1122 Budapest, Magyar jakobinusok Tere 4. B. lház. 5. em.
2., 14425530243 (1. rész)
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Akronom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1149 Budapest, Angol Utca 34., 13444163242 (1. és 2. rész)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Dunaszeg Község Önkormányzata (7983/2019)
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: Dunaszeg Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28978792
Postai cím: Országút Utca 6
Város: Dunaszeg
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9174
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babos Attila Imre
Telefon: +36 96352012
E-mail: dunaszeg@dunaszeg.hu
Fax: +36 96352012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Dunaszentpál Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22815183
Postai cím: Iskola Tér 1.
Város: Dunaszentpál
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9175
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csontos Attila
Telefon: +36 96352026
E-mail: polgarmester@dunaszentpal.hu
Fax: +36 96545043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaszentpal.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: Dunaszeg Község
Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
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: Erőgép és kapcsolódó munkagépek beszerzése.
Hivatkozási szám: EKR000252162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db új, Branson K78 (vagy azzal egyenértékű) fülkés traktor beszerzése, a hozzá kapcsolódó 1 db új,
Branson BH 86D (vagy azzal egyenértékű) árokásó adapterrel, 1 db új, Branson BL45 SL-QB (vagy azzal
egyenértékű) homlokrakodóval, 1 db, új IGJ TE 2200 (vagy azzal egyenértékű) félig függesztett, vontatott
talajegyengetővel és 1 db új, IGJ HT (vagy azzal egyenértékű) tolólappal.
A részletes műszaki minimumkövetelményeket az ajánlattételi felhíváshoz csatolt műszaki dokumentációban
kerülnek meghatározásra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17573000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Erőgép és kapcsolódó munkagépek beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

16000000-5

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9174 Dunaszeg, Országút utca 1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új, Branson K78 (vagy azzal egyenértékű) fülkés traktor beszerzése, a hozzá kapcsolódó 1 db új,
Branson BH 86D (vagy azzal egyenértékű) árokásó adapterrel, 1 db új, Branson BL45 SL-QB (vagy azzal
egyenértékű) homlokrakodóval, 1 db, új IGJ TE 2200 (vagy azzal egyenértékű) félig függesztett, vontatott
talajegyengetővel és 1 db új, IGJ HT (vagy azzal egyenértékű) tolólappal.
A részletes műszaki minimumkövetelményeket az ajánlattételi felhíváshoz csatolt műszaki dokumentációban
kerülnek meghatározásra.
A műszaki leírással, illetve a költségvetési kiírással kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. számú rendelet
46. §-ban foglaltakra. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében a műszaki leírásokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal
egyenértékű termékre lehet tenni. Az egyenértékűséget (hogy a termék megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek) ajánlattevő köteles az ajánlatában
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítani.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata a traktor esetében a közúti közlekedéshez szükséges
műszaki vizsgáztatás, a traktor Ajánlatkérő nevére szóló forgalmi engedéllyel, az eszköz üzembe
helyezésével, a kezelő kioktatásával, a többi eszköz a kezelő kioktatásával Ajánlatkérő dunaszegi
telephelyén kerül átadásra.
(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 többlet ideje (további 0-12 hónap a kötelezően előírt 12 hónap
felett) 10
2 Garanciális szerviz ellátása: bejelentéstől számított kiszállási idő (12-72 óra) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó) 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: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, iratazonosító: 1824293720
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: 1,2. Rész száma: Elnevezés: Erőgép és kapcsolódó munkagépek 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:
2019/04/24 (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: IG+JM Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11680923
Postai cím: Práter Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
E-mail: info@igj.hu
Telefon: +36 96364063
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14617654242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18621500

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17573000
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: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházi Dűlő 18
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11039811203
Hivatalos név: IG+JM Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11680923

Postai cím: Práter Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14617654242
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:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Egyházasrádóc Község Önkormányzata (8651/2019)
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: Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34814376
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 91.
Város: Egyházasrádóc
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9783
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Péter
Telefon: +36 94528005
E-mail: jegyzo@radochollos.hu
Fax: +36 94528005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://radochollos.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: Egyházasrádóci ódova felújítása (megism)
Hivatkozási szám: EKR000463632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45262700-8

További tárgyak:
45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építési beruházás során az Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 84. szám alatt jelenleg óvodaként működő ún.
udvari épület felújítása, illetve bővítése az alábbiak szerint:
Az udvari épület mini bölcsődei csoportszobával és az azt kiszolgáló helyiségekkel bővül. Az új helyiségek
az épülethez dél-keleti oldalon csatlakozó új, földszintes épületrészben kapnának helyet. A bővítés során
az épületegyüttes szabadonálló beépítése nem változna, az előírt 3,75 m oldalkert és a szomszédos telken
álló iskolaépülettől való előrt távolság továbbra is biztosított lesz.
A meglévő udvari épületben tervezett felújítások és átalakítások során a személyzeti öltöző
áthelyezésével nevelőtestületi szoba kerül kialakításra. A felújítás során a tálaló konyha új mosogató
helyiséggel bővül.
A felújítás során tetőfedésre, valamint homlokzati és belső nyílászárók beépítésére továbbá kül – és beltéri
burkolására is sor kerül.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Főbb mennyiségek (hasznos alapterületek):
Meglévő épületrész: 262,10 m2 + 51,34 m2 külső tér.
Bővítés: 91,14 m2 + 12,11 m2 külső tér.
Összesen: 353,24 m2 + 63,45 m2 külső tér.
A további mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64606752 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Egyházasrádóci óvoda felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45262700-8

További tárgyak:

45262800-9

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 84.
Hrsz.: 179.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás során az Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 84. szám alatt jelenleg óvodaként működő ún.
udvari épület felújítása, illetve bővítése az alábbiak szerint:
Az udvari épület mini bölcsődei csoportszobával és az azt kiszolgáló helyiségekkel bővül. Az új helyiségek
az épülethez dél-keleti oldalon csatlakozó új, földszintes épületrészben kapnának helyet. A bővítés során
az épületegyüttes szabadonálló beépítése nem változna, az előírt 3,75 m oldalkert és a szomszédos telken
álló iskolaépülettől való előrt távolság továbbra is biztosított lesz.
A meglévő udvari épületben tervezett felújítások és átalakítások során a személyzeti öltöző
áthelyezésével nevelőtestületi szoba kerül kialakításra. A felújítás során a tálaló konyha új mosogató
helyiséggel bővül.
A felújítás során tetőfedésre, valamint homlokzati és belső nyílászárók beépítésére továbbá kül – és beltéri
burkolására is sor kerül.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Főbb mennyiségek (hasznos alapterületek):
Meglévő épületrész: 262,10 m2 + 51,34 m2 külső tér.
Bővítés: 91,14 m2 + 12,11 m2 külső tér.
Összesen: 353,24 m2 + 63,45 m2 külső tér.
A további mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba
Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum
5 munkanap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00038
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: Egyházasrádóci óvoda 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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SI-MO 2006 ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31037831
Postai cím: PETŐFI UTCA 13
Város: PERESZNYE
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9734
Ország: Magyarország
E-mail: alaszmoni@gmail.com
Telefon: +36 302775231
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25009415218
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: 64606752
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: SI-MO 2006 ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31037831
Postai cím: PETŐFI UTCA 13
Város: PERESZNYE
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9734
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25009415218
Hivatalos név: Alpok-System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38867981

Postai cím: Szelestey Utca 2
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12855333218
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:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Felsőörs község Önkormányzata (8632/2019)
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: Felsőörs község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25604441
Postai cím: Szabadság 2
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8227
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Balázs polgármester
Telefon: +36 87577211
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.felsoors.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: Külterületi helyi közutak építése vállalkozási szerződés alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú felhívás alapján, a 1826472493 projektazonosító számú projekt keretén belül
Hivatkozási szám: EKR000315102019
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:
Az építési munkák főbb mennyiségei tájékoztató jelleggel:
1. rész: Főszőllőki út építési munkái
- útépítés szilárd burkolattal 3,0 m burkolatszélességben 408,5 m hosszon, padkaszélesség: mindkét oldalon
0,5 m;
- a meglévő légvezetékes 0,4 KV-os hálózat átépítése 108,8 fm nyomvonalhosszon 2 db
oszlopáthelyezéssel.
2. rész: Hosszú utca építési munkái
- útépítés szilárd burkolattal 5,5 m burkolatszélességben 448,0 m hosszon, padkaszélesség: mindkét oldalon
1,0 m;
- csapadékvíz elvezetés építése 172,0 m hosszon egyoldali nyílt burkolt vízelvezető árokkal és 32,0 m
hosszon fedlappal takarva
3. rész: Köveskút pusztai út építési munkái
- útépítés szilárd burkolattal 3,0 m burkolatszélességben 346,0 m hosszon, padkaszélesség: mindkét oldalon
1,5 m;
- csapadékvíz elvezetés építése teljes hosszon egyoldali nyílt vízelvezető földárokkal;
- 0+000.0+774 km sz között nagy felületű burkolatfelújítás AC-16 aszfaltkeverékkel, 6 cm vtg-ban, 500 m2
felületen, kétoldali 0,5-0,5 m szélességű nemesített padkával (projekten kívül)
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74629940 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Főszőllőki út építési munkái
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45232450-1

További tárgyak:

45232451-8

Kiegészítő szójegyzék

45315300-1
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Felsőörs, Főszőllőki út 053/4, 1518/2, 1492/12, 1492/11,
1492/10 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munkák főbb mennyiségei tájékoztató jelleggel:
1. rész: Főszőllőki út építési munkái
- útépítés szilárd burkolattal 3,0 m burkolatszélességben 408,5 m hosszon, padkaszélesség: mindkét oldalon
0,5 m;
- a meglévő légvezetékes 0,4 KV-os hálózat átépítése 108,8 fm nyomvonalhosszon 2 db
oszlopáthelyezéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésében résztvevő közlekedésépítési szakembernek a
266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
időn felüli szakmai tapasztalata /hó/ 20
2 Szerződés teljesítésében résztvevő villamossági szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti MV-VI-R jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai
tapasztalata /hó/ 10
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, 1826472493 pr.azonosító
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Hosszú utca építési munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45232450-1

További tárgyak:

45232451-8
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Felsőörs, Hosszú utca 052, 050/5, 053/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munkák főbb mennyiségei tájékoztató jelleggel:
2. rész: Hosszú utca építési munkái
- útépítés szilárd burkolattal 5,5 m burkolatszélességben 448,0 m hosszon, padkaszélesség: mindkét oldalon
1,0 m;
- csapadékvíz elvezetés építése 172,0 m hosszon egyoldali nyílt burkolt vízelvezető árokkal és 32,0 m
hosszon fedlappal takarva
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésében résztvevő közlekedésépítési szakembernek a
266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
időn felüli szakmai tapasztalata /hó/ 20
2 Szerződés teljesítésében résztvevő vízgazdálkodási szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti MV-VZ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai
tapasztalata /hó 10
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, 1826472493 pr.azonosító
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Köveskút pusztai út építési munkái
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233120-6

További tárgyak:

45232450-1
45232451-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Felsőörs, Köveskút pusztai út 0120/1, 0120/2, 0119/28,
0119/26, 0118 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munkák főbb mennyiségei tájékoztató jelleggel:
3. rész: Köveskút pusztai út építési munkái
- útépítés szilárd burkolattal 3,0 m burkolatszélességben 346,0 m hosszon, padkaszélesség: mindkét oldalon
1,5 m;
- csapadékvíz elvezetés építése teljes hosszon egyoldali nyílt vízelvezető földárokkal;
- 0+000.0+774 km sz között nagy felületű burkolatfelújítás AC-16 aszfaltkeverékkel, 6 cm vtg-ban, 500 m2
felületen, kétoldali 0,5-0,5 m szélességű nemesített padkával (projekten kívül)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésében résztvevő közlekedésépítési szakembernek a
266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
időn felüli szakmai tapasztalata /hó/ 20
2 Szerződés teljesítésében résztvevő vízgazdálkodási szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti MV-VZ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai
tapasztalata /hó 10
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, 1826472493 pr.azonosító
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Főszőllőki út építési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
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: 18643040
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: Ép.előkészi,villamos munkák; útép-i részfeladatok; közműép.; körny.véd-i,tervez-i,forg.techn-i,kiv.elősegítő
részfeladatok;
szakfelügy-k;gépbérlet;fuvar;geodézia;hull.kezelés;tanácsadás,monitoring;őrzés;laborvizsgminősítések;egyéb ált.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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hosszú utca építési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 (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: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700

Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
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: 36149687
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: Ép.előkészi munkák; útép-i részfeladatok; közműép.; körny.véd-i,tervez-i,forg.techn-i,kiv.elősegítő
részfeladatok;szakfelügy-k;
gépbérlet;fuvar;geodézia;hull.kezelés;tanácsadás,monitoring;őrzés;laborvizsg-minősítések;egyéb
ált.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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30116544
Postai cím: Sömögyei Út 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934220
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Köveskút pusztai út építési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/03 (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: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
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: 19837213
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: Ép.előkészi munkák; útép-i részfeladatok; közműép.; körny.véd-i,tervez-i,forg.techn-i,kiv.elősegítő
részfeladatok;szakfelügy-k;
gépbérlet;fuvar;geodézia;hull.kezelés;tanácsadás,monitoring;őrzés;laborvizsg-minősítések;egyéb
ált.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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30116544
Postai cím: Sömögyei Út 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934220
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
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:
2019/03/18 (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:
2019/05/14 (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

GELÉNES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (8670/2019)
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: GELÉNES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18877876
Postai cím: KOSSUTH ÚT 32
Város: GELÉNES
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4935
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Károly
Telefon: +36 45484206
E-mail: gelenes.hivatal@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gelenes.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: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000464592019
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: 07/26 hrsz.-u külterületi mezőgazdasági gyüjtőút építés
2. rész: 07/28 hrsz.-u külterületi mezőgazdasági gyüjtőút építés
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: 07/26 hrsz.-u út építése
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: HU323 A teljesítés helye: Gelénes, 07/26 hrsz.-u út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az út jelenleg földútként funkcionál. Az út viszonylag jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj.
Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok találhatóak. Ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a
megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók.
Az út hossza: 620 m.
A sáv szélesség: 4,00 m.
egyoldali esési 2,5 %
Padka: 0,50 m.
Korona szélesség: 5,00 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –

x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1827179159
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 07/28 hrsz.-u út építése
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: HU323 A teljesítés helye: Gelénes, 07/28 hrsz.-u út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az út jelenleg földútként funkcionál. Az út viszonylag jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj.
Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok találhatóak. Ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a
megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók.
Az út hossza: 555 m.
A sáv szélesség: 4,00 m.
egyoldali esési 2,5 %
Padka: 0,50 m.
Korona szélesség: 5,00 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1827179159
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 07/26 hrsz.-u út építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75§ (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, mivel a
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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: Ekospektrum Mérnöki, Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19667582
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807581243
Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554215
Hivatalos név: "HÁROM TÉT" Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51763673
Postai cím: Czuczor Gergely U. 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208597215
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 07/28 hrsz.-u út építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75§ (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, mivel a
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 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: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554215
Hivatalos név: Ekospektrum Mérnöki, Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19667582
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807581243
Hivatalos név: "HÁROM TÉT" Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51763673
Postai cím: Czuczor Gergely U. 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208597215
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:
2019/04/11 (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:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (8409/2019)
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: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52650510
Postai cím: Máta Major 48.
Város: Hortobágy,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Torbik Ákos
Telefon: +36 52589110
E-mail: torbik.akos@hortobagy.eu
Fax: +36 52589110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.eu
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: Természetvédelem, génmegőrzés
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: műszaki ellenőri szolgáltatás (GINOP-7.1.9.-17)
Hivatkozási szám: EKR000294162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” című, GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 azonosító számú projektben
a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére
megvalósítandó építési beruházásokhoz kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése.
A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés egy másik szerződés (kivitelezési szerződés)
teljesítéséhez kapcsolódik: A kivitelezési szerződéskötés várható időpontja 2019. év második félév.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 2650000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: műszaki ellenőri szolgáltatás (GINOP-7.1.9.-17)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hortobágy
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A„Hortobágy-Világörökségünk a Puszta”című,GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 projektben a
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére megvalósítandó építési
beruházásokhoz(Mátai Ménest érintően 4 évszakos bemutatótér kialakítása(65X65 m,4225 m2),parkoló
kialakítása(600-800 m2),telepi út felújítása(2500 m2),belső elektromos hálózat felújítása,lovas aréna
lelátó felújítása,árnyékolása,gémeskút felújítása(1 db 4 gémű kút fából),míg a Pusztai Állatparkot érintően
bivalyfürösztő tóhoz kapcsolódó híd építése(min.40 m hosszú 2,5-3 m széles fa híd építése),állatok
bemutatását szolgáló épületek felújítása(3 db pulykaól,1 db lóbeálló,3 db baromfiól),gémeskút felújítás(1
db 2 gémű kút fából),lelátóépület ülőpadozat felújítása,kilátó felújítása)kapcsolódóan műszaki ellenőrzési
feladatok ellátása.Nyertes ajánlattevő tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak,különösen a 191/2009.
(IX.15.)Korm.rend.-nek megfelelően köteles végezni.Az építtető helyszíni képviselőjeként az építési

műszaki ellenőr feladata: - építész munkák műszaki ellenőrzése, - adott esetben a jogerős és végrehajtható
hatósági engedélyben és a hozzá tartozó tervdokumentációban,valamint a kivitelezési tervekben foglaltak
betartatása, - az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt
dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése, - az építőipari kivitelezési tevékenység,az építési-szerelési
munka szakszerűségének ellenőrzése adott esetben a jogerős építési(létesítési)engedély és a hozzá
tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció,valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése hibák,hiányosságok,eltérések feltüntetése az építési naplóban,műszaki,ill.gazdasági szükségességből
indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, - az eltakarásra
kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése,műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása,az
ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak,valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése
az építési naplóba, - a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása(megszervezése,jegyzőkönyv
készítése), - egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése,a technológiával
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, - a beépített építési termékek teljesítmény
nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, - műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési
naplóban,-az egyes munkarészek leigazolása és átvétele a kivitelezőtől;- műszaki kérdésekben az építtető
döntéseinek előkészítése, - műszaki kérdésekben javaslattétel(pl. szakértő bevonására), - pénzügyi
elszámolások,felmérések ellenőrzése, - a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és teljesítésigazolás
szakmai igazolása a) fővállalkozó által átadott alátámasztó dokumentumok ellenőrzése b) rögzítése az
építési naplóban a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha
szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg,ennek lezárásától – számított,legfeljebb
15 munkanapon belül - a számlázható összegre tett javaslat,eltérése esetén az eltérés indoklása, - annak
ellenőrzése,hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott,az
Étv.41.§-a szerinti,legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre,és a
szakszerű beépítés ellenőrzése, - az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési
dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű
helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.A
GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 projekt Ajánlatkérőre eső bruttó összköltsége 430.766.181.Ezen költség
az építési költségek mellett magukban foglalják a projekthez kapcsolódó valamennyi költséget.További
részleteket a közb.dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építési műszaki ellenőrzési szakember
III.1.3) M.1. alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata(személy neve,hónap)(min.0
hónap-max.24 hónap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen ajánlati ár (bruttó Ft) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9.-17-2018-00024
II.2.9) További információ:
Nyertes AT-vel kötött szerződés az EU-s források felhasználásáért felelős
miniszter által kiállított,támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közb.záró tanúsítvány
hiányában nem léphet hatályba.AK tájékoztatja AT-ket,jelen eljárás eredményeként kötendő
megbízási szerződés hatálybalépésének feltétele:AK. és Fővállalkozó közötti Fővállalkozási
szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.
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:
05127 / 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: 2019/04/SZ/02672-1 Rész száma: Elnevezés: műszaki ellenőri szolgáltatás
(GINOP-7.1.9.-17)
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:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PLANVITAL Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80353230

Postai cím: Tölgyfa Utca 26/F. 1. em. 52.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: attila.matics@gmail.com
Telefon: +36 705838145
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26318170109
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2700000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2650000
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: KÖMI Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45923021
Postai cím: Galagonya Utca 5 IV.emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12208573241
Hivatalos név: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80783327
Postai cím: Váci Út 188
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10832972241
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42007311
Postai cím: Barázda Köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202
Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241
Hivatalos név: Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97762504
Postai cím: Baross Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10732009242
Hivatalos név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16564075
Postai cím: Fényesliget Sétány 2.
Város: Piliscsaba-Klotildliget
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20597407213
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243
Hivatalos név: SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91779463
Postai cím: Sirály Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10573875243
Hivatalos név: PLANVITAL Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80353230
Postai cím: Tölgyfa Utca 26/F. 1. em. 52.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26318170109
Hivatalos név: 01A Akusztikai, Építészeti és Szakági Mérnökök-Szakértői Irodája Közkereseti
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85572227
Postai cím: Ötvös Utca 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25339860113
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:
A nyertes ajánlattevő alanyi adómentes, s így ÁFA összeget nem számít fel, azaz a jelen hirdetmény II.1.6)
pontjában a beszerzés végleges összértéke, valamint az V.2.4) pontban a szerződés végleges összértéke
esetében a nettó érték = a bruttó értékkel.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társas (8711/2019)
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: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52650510
Postai cím: Máta Major 48.
Város: Hortobágy,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dragovics Iván
Telefon: +36 52589110
E-mail: dragovics.ivan@hortobagy.eu
Fax: +36 52369108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.eu
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: Természetvédelem, génmegőrzés
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: mezőgazdasági szolgáltatások megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000384072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
77100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére
mezőgazdasági szolgáltatások megrendelése 6 (hat) részajánlattétel biztosításával.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 63204000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: kukorica gyomírtás (1.rész)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

77312100-1

További tárgyak:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nagyhegyes 0348/41; 0348/43; 0351 és 0335/6 helyrajzi
számok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kukorica gyomírtása 72 ha területen növényvédőszer és víz biztosításával.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
A II.2.7) pontban a szerződés 30 napos időtartama úgy értendő, hogy 2019. május 2-20. közötti ajánlatkérői
megrendelés szerint, a megrendeléstől számított 1 héten belül, maximum 3 napos munkavégzés.
II.2.1)
Elnevezés: Réti széna készítés I. körzet (2.rész)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kungyörgyi rendszer és Feketerét területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Réti széna betakarítása beszállítva kazalba rakva nettó: 490 hektár területen.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
A II.2.7) pontban a szerződés 45 napos időtartama úgy értendő, hogy 2019. május 20.-június 20.-a közötti
kezdés, ajánlatkérői megrendelés szerint, a megrendeléstől számított 1 héten belül, maximum 45 napos
munkavégzés.
A beszállítás helyszíne: Ajánlatkérő (Megrendelő) utasítása szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Réti széna készítés II. körzet (3.rész)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Darassa és Kondás területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Réti széna betakarítása beszállítva kazalba rakva nettó: 430 hektár területen.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
A II.2.7) pontban a szerződés 45 napos időtartama úgy értendő, hogy 2019. május 20.-június 20.-a közötti
kezdés, ajánlatkérői megrendelés szerint, a megrendeléstől számított 1 héten belül, maximum 45 napos
munkavégzés.
A beszállítás helyszíne: Ajánlatkérő (Megrendelő) utasítása szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Réti széna készítés III. körzet (4.rész)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Tunyogi, Kiskecskés és Nagykecskés területén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Réti széna betakarítása beszállítva kazalba rakva nettó 440 hektár területen.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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:
A II.2.7) pontban a szerződés 45 napos időtartama úgy értendő, hogy 2019. május 20.-június 20.-a közötti
kezdés, ajánlatkérői megrendelés szerint, a megrendeléstől számított 1 héten belül, maximum 45 napos
munkavégzés.
A beszállítás helyszíne: Ajánlatkérő (Megrendelő) utasítása szerint.
II.2.1)
Elnevezés: Szervestrágya kitermelés (5.rész)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kecskés (Tiszacsege 0404/2 hrsz) és 20 km-es körzete

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
75 000 q szerves trágya kitermelése Kecskés telephelyről szántóföldre.
Mélyhalmos trágya réteg leszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, (betonút szint -40 cm
mélységben)
szállítóeszközre felrakással, trágya elszállítása a kijelölt lerakóhelyekre.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban szereplő mennyiség 30%-ának megfelelő szerves trágya kitermelés
megrendelésére tekintetében Ajánlatkérő opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés
időtartama alatt jogosult. Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az
opciós mennyiség, vagy annak egy részének részleges és/vagy teljes körű lehívására. Az opciós
tételek teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 II.2.7) pontban a szerződés 30 napos időtartama úgy értendő, hogy 2019. július-augusztus során,
megrendelő tájékoztatása szerint 30 napos munkavégzés.
II.2.1)
Elnevezés: Kukorica betakarítás (6.rész)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nagyhegyes 0348/41; 0348/43; 0351 és 0335/6 helyrajzi
számok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
72 hektár kukorica betakarítása.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 250 tonna kukorica szemszállítása tekintetében Ajánlatkérő opciós jogot köt ki
(Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós
jog gyakorlására a szerződés időtartama alatt jogosult. Az opciós joggal összefüggésben az
Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség, vagy annak egy részének részleges és/vagy
teljes körű lehívására. Az opciós tételek teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek
vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós mennyiséget
érintő ellenszolgáltatásra ajánlattevőnek ajánlatában árajánlatot kell adnia.

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 II.2.7) pontban a szerződés 60 napos időtartama úgy értendő, hogy 2019. szeptember-október
során ajánlatkérői megrendelés szerint, a megrendeléstől számított 1 héten belül, maximum 3 napos
munkavégzés.
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:
05798 / 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: 1 Elnevezés: kukorica gyomírtás (1.rész)
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:
2019/04/30 (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: Sárréti Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71188023
Postai cím: Boros Tanya 1
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 703701149
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25067125209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1440000
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: SZANKA-ÖKOFARM Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59799483
Postai cím: Bocskai Utca 18
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14439478209
Hivatalos név: Sárréti Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71188023
Postai cím: Boros Tanya 1
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25067125209
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Réti széna készítés I. körzet (2.rész)
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:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kerekes Mezőgazdasági Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54242102
Postai cím: Nagy Mihály Kert 71.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002

Ország: Magyarország
E-mail: kerekesmgkft@gmail.com
Telefon: +36 203362788
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500438209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15141000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17346000
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: Kerekes Mezőgazdasági Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54242102
Postai cím: Nagy Mihály Kert 71.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500438209
Hivatalos név: K64 Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17112095
Postai cím: Rákóczi Út 60.
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13762809210
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Réti széna készítés II. körzet (3.rész)
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:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agro - Coop 2001 Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41540907
Postai cím: Boros Tanya 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: szonyi.sandorne@gmail.com
Telefon: +36 209368905
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21057791209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13287000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15222000
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: Agro - Coop 2001 Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41540907
Postai cím: Boros Tanya 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21057791209
Hivatalos név: K64 Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17112095
Postai cím: Rákóczi Út 60.
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13762809210
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Réti széna készítés III. körzet (4.rész)
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:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kerekes Mezőgazdasági Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54242102
Postai cím: Nagy Mihály Kert 71.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kerekesmgkft@gmail.com
Telefon: +36 203362788
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500438209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13596000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15576000
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: Kerekes Mezőgazdasági Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54242102
Postai cím: Nagy Mihály Kert 71.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500438209
Hivatalos név: K64 Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17112095
Postai cím: Rákóczi Út 60.
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13762809210
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Szervestrágya kitermelés (5.rész)
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:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kerekes Mezőgazdasági Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54242102

Postai cím: Nagy Mihály Kert 71.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kerekesmgkft@gmail.com
Telefon: +36 203362788
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500438209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9950000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11630000
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: Kerekes Mezőgazdasági Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54242102
Postai cím: Nagy Mihály Kert 71.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13500438209
Hivatalos név: K64 Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17112095
Postai cím: Rákóczi Út 60.
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13762809210
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Kukorica betakarítás (6.rész)
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:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sárréti Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71188023
Postai cím: Boros Tanya 1
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 703701149
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25067125209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1990000
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: kukorica
betakarítás, szemszállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: SZANKA-ÖKOFARM Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59799483
Postai cím: Bocskai Utca 18
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14439478209
Hivatalos név: Sárréti Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71188023
Postai cím: Boros Tanya 1
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25067125209
Hivatalos név: K64 Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17112095
Postai cím: Rákóczi Út 60.
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13762809210
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:
A tárgyi eljárásban az alábbi ajánlattevők ajánlata nem került bírálatra, figyelemmel az eljárást megindító
felhívás VI.3.4) További
információk pontjának 13. pontjában hivatkozott és alkalmazott Kbt. 81. § (5) bekezdésére: 1. rész esetében:
SZANKA-ÖKOFARM Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 4060
Balmazújváros Bocskai Utca 18.) , 2. rész esetében: K64 Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
(Székhelye: 3390 Füzesabony Rákóczi Út 60.), 3. rész esetében: K64 Farm Mezőgazdasági Termelő és
Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3390 Füzesabony Rákóczi Út 60.), 4. rész esetében: 64 Farm Mezőgazdasági
Termelő és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3390 Füzesabony Rákóczi Út 60.), 5. rész esetében: K64 Farm
Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3390 Füzesabony Rákóczi Út 60.), 6. rész
esetében: SZANKA-ÖKOFARM Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhelye: 4060 Balmazújváros Bocskai Utca 18.), 64 Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
(Székhelye: 3390 Füzesabony Rákóczi Út 60.).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/11 (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

Kányavár Község Önkormányzata (8567/2019)
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: Kányavár Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53454391
Postai cím: Fő Út 74
Város: Kányavár
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8956
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bertalan Tibor
Telefon: +36 92579020
E-mail: pakatitkarsag@kelekabel.hu
Fax: +36 92579020
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanyavar.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: Kányavár szennyvízelvezetése és tisztítása
Hivatkozási szám: EKR001005332018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kányavár község szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását szolgáló vízilétesítmények kivitelezése, a
szennyvíztisztító telep próbaüzemének lefolytatása az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély
és kiviteli tervek alapján. Főbb tájékoztató mennyiségek:
Kányavár község elválasztott rendszerű, gravitációs csatornahálózatának kivitelezése:
- 1-0-0 NA 200 KG-PVC 476 fm és15 db műanyag tisztító akna - 1-1-0 NA 200
KG-PVC 157 fm és 3 db műanyag tisztító akna - 2-0-0 NA 200 KG-PVC 352 fm és 12 db műanyag tisztító
akna - 2-1-0 NA 200 KG-PVC 173 fm és 4
db műanyag tisztító akna - 2-2-0 NA 200 KG-PVC 140 fm és 5 db műanyag tisztító akna - 2-3-0 NA 200 KGPVC 44 fm és 1 db műanyag tisztító
akna - 3-0-0 NA 200 KG-PVC 295 fm és 12 db műanyag tisztító akna - 4-0-0 NA 200 KG-PVC 405 fm és 8
db műanyag tisztító akna; - NY-1 D63
KPE 342 fm - NY-2 D63 KPE 94 fm - NY-3 D63 KPE 321 fm - 64 db NA 150 KM-PVC bekötővezeték - 2 db
házi beemelő akna - K1 jelű végátemelő - K2 jelű szennyvízátemelő. A gerinccsatornák nyomvonala - ahol a
már meglévő közművek ezt lehetővé teszik – az út
padkájában, ahol ez nem lehetséges, a forgalmi sáv felében, útburkolat alatt halad, a hosszú bekötések az
útburkolat bontása nélkül,
átfúrással készülnek.
Kányavár község nádgyökértéri természetközeli szennyvíztisztítási technológiával működő szennyvíztisztító
telepének kivitelezése és a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint a 3 hónapos próbaüzem
lefolytatás: A szennyvíztisztító telep kapacitása: 120 LE. Tisztított szennyvíz befogadója: az Alsó-Válicka
patak 4+925 km
szelvénye (Páka 0116 hrsz.). Főbb tájékoztató mennyiségek: - Mechanikai előkezelés: Háromkamrás
vasbeton oldómedencében. A
terepszintből kiemelten épül, az oldalán rézsűs földborítással. Az 1. kamrában 5 mm-es kézi tisztítású durva
rács kerül elhelyezésre. A
kamrák alsó 50 cm-es tartománya szolgál az iszap tárolására. Az iszap szippantással kerül eltávolításra.
Hasznos térfogata: 25,2 m3 Az
oldómedencéből 3 db osztó aknán keresztül jut a szennyvíz a nádágyakra. - Gyökértéri nádas medencék:
Mérete: 14,0 x 10,0 x 0,6 m
Nádágyak száma: 6 db Összes felület: 840 m2 A terepszintből kiemelve épülnek, két-két medencéhez
tartozik egy-egy ellenőrző akna. Tározó – aerob tó: A tó ellipszis alakú. Hossza: 22 m Szélessége: 15 m Felülete: 260 m2 Mélysége: 1,0 m
Térfogata: 260 m3 A kifolyási
oldalon 7,8 m átmérőjű, 0,5 m mély, burkolt iszapzsomp kerül kialakításra. A tó vízszintjének szabályozására
ellenőrző akna épül. Az
ellenőrző aknából elfolyó tisztított szennyvíz 26,0 m hosszú, füvesített vápán keresztül jut a befogadóba,
ahol 1 db kitorkollófej épül a bevezetésnél. A telepet 400 fm kerítéssel kell körbezárni. A próbaüzemnek
bizonyítania
kell a vízjogi létesítési engedélyben előírt kibocsátási határértékek betartását. A pontos mennyiségeket, a
minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes
árazatlan költségvetési kiírás
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: Kányavár szennyvízelvezetése és tisztítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Kányavár község közigazgatási területén a:136/9; 203; 74; 70;
173; 103; 157; 111; 102;136/12; 136/13; 136/2; 36; 136/8. hrsz-ú területeken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kányavár község szennyvízelvezetését és szennyvíztisztítását szolgáló vízilétesítmények kivitelezése, a
szennyvíztisztító telep próbaüzemének lefolytatása az ajánlatkérő által biztosított jogerős hatósági engedély
és kiviteli tervek alapján. Főbb tájékoztató mennyiségek:
Kányavár község elválasztott rendszerű, gravitációs csatornahálózatának kivitelezése:
- 1-0-0 NA 200 KG-PVC 476 fm és15 db műanyag tisztító akna - 1-1-0 NA 200
KG-PVC 157 fm és 3 db műanyag tisztító akna - 2-0-0 NA 200 KG-PVC 352 fm és 12 db műanyag tisztító
akna - 2-1-0 NA 200 KG-PVC 173 fm és 4
db műanyag tisztító akna - 2-2-0 NA 200 KG-PVC 140 fm és 5 db műanyag tisztító akna - 2-3-0 NA 200 KGPVC 44 fm és 1 db műanyag tisztító
akna - 3-0-0 NA 200 KG-PVC 295 fm és 12 db műanyag tisztító akna - 4-0-0 NA 200 KG-PVC 405 fm és 8
db műanyag tisztító akna; - NY-1 D63
KPE 342 fm - NY-2 D63 KPE 94 fm - NY-3 D63 KPE 321 fm - 64 db NA 150 KM-PVC bekötővezeték - 2 db
házi beemelő akna - K1 jelű végátemelő - K2 jelű szennyvízátemelő. A gerinccsatornák nyomvonala - ahol a
már meglévő közművek ezt lehetővé teszik – az út
padkájában, ahol ez nem lehetséges, a forgalmi sáv felében, útburkolat alatt halad, a hosszú bekötések az
útburkolat bontása nélkül,
átfúrással készülnek.
Kányavár község nádgyökértéri természetközeli szennyvíztisztítási technológiával működő szennyvíztisztító
telepének kivitelezése és a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerint a 3 hónapos próbaüzem
lefolytatás: A szennyvíztisztító telep kapacitása: 120 LE. Tisztított szennyvíz befogadója: az Alsó-Válicka
patak 4+925 km
szelvénye (Páka 0116 hrsz.). Főbb tájékoztató mennyiségek: - Mechanikai előkezelés: Háromkamrás
vasbeton oldómedencében. A
terepszintből kiemelten épül, az oldalán rézsűs földborítással. Az 1. kamrában 5 mm-es kézi tisztítású durva
rács kerül elhelyezésre. A
kamrák alsó 50 cm-es tartománya szolgál az iszap tárolására. Az iszap szippantással kerül eltávolításra.
Hasznos térfogata: 25,2 m3 Az
oldómedencéből 3 db osztó aknán keresztül jut a szennyvíz a nádágyakra. - Gyökértéri nádas medencék:
Mérete: 14,0 x 10,0 x 0,6 m
Nádágyak száma: 6 db Összes felület: 840 m2 A terepszintből kiemelve épülnek, két-két medencéhez
tartozik egy-egy ellenőrző akna. Tározó – aerob tó: A tó ellipszis alakú. Hossza: 22 m Szélessége: 15 m Felülete: 260 m2 Mélysége: 1,0 m
Térfogata: 260 m3 A kifolyási

oldalon 7,8 m átmérőjű, 0,5 m mély, burkolt iszapzsomp kerül kialakításra. A tó vízszintjének szabályozására
ellenőrző akna épül. Az
ellenőrző aknából elfolyó tisztított szennyvíz 26,0 m hosszú, füvesített vápán keresztül jut a befogadóba,
ahol 1 db kitorkollófej épül a bevezetésnél. A telepet 400 fm kerítéssel kell körbezárni. A próbaüzemnek
bizonyítania
kell a vízjogi létesítési engedélyben előírt kibocsátási határértékek betartását. 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 A teljesítésbe részt vevő építésvezető szakember vízépítés terén szerzett
szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Környezetvédelmi vállalások 10
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: VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú, 1803723857 projekt azon.
II.2.9) További információ:
Az ajánlattevő által a minőségi szempontra bemutatott építésvezető szakember vízépítés terén szerzett
szakmai
tapasztalata tekintetében amennyiben az ajánlatban vállalt releváns szakmai tapasztalat időtartama eléri
vagy meghaladja a 60
hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 60 hónap kerül
behelyettesítésre.
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: Kányavár szennyvízelvezetése és tisztítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z-SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24051073
Postai cím: Csörge Utca 19/A
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: lang@z-service.hu
Telefon: +36 302686842
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14120448220
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:
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: BMT Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22691411
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25548556220
Hivatalos név: Z-SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24051073
Postai cím: Csörge Utca 19/A
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14120448220
Hivatalos név: INTER-TEFU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94897153

Postai cím: Zrínyi M. Utca 95
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14213834220
Hivatalos név: Szopka Zoltán E.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69119914
Postai cím: Gazdaság Út 15
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 61226430340
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:
2019/01/30 (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:
Az eredményhirdetés óta eltelt közel 60 nap sem volt elegendő az Ajánlatkérő számára, hogy a 2018.
december 18-án kezdeményezett támogatási szerződés módosítást a támogató szervezet elfogadja, azt
jóváhagyja. Ennek hiányában, tekintettel arra, hogy a hatályos támogatási szerződésben jóváhagyott
műszaki tartalom és a közbeszerzési eljárás részét képező – így a közbeszerzési eljárás lezárásaként
kötendő szerződés szerinti - műszaki tartalom között jelentős eltérés van, a nyertes ajánlattevővel a
vállalkozási szerződést a Kbt. 131. § (9) bekezdésére hivatkozva az Ajánlatkérőnek nem áll módjában
megkötni. A nyertes Ajánlattevő részére az eredményhirdetést követő ajánlati kötöttség lejárta előtt
a szerződés megkötése alól való mentesülés indokát az Ajánlatkérő megküldte, a szerződéskötés
elmaradásáról a tájékoztatása megtörtént.
Az EKR sajátossága miatt az V.2.3) pont kitöltését nem lehet mellőzni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Kaposvári Szakképzési Centrum (8683/2019)
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: Kaposvári Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68919160
Postai cím: Kontrássy Utca 2/A
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barakonyi Szabolcs üzemeltetési referens
Telefon: +36 701989024
E-mail: uzemeltetes@kszc.hu
Fax: +36 82494104
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lamping erősáramú villamos hálózat felújítása (m)
Hivatkozási szám: EKR000196202019
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: Erősáramú villamos hálózat felújítása
Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája központi oktatási épület
erősáramú villamos hálózat felújítása a műszaki dokumentációban megadottak alapján.
Főbb paraméterek és mennyiségek:
Épületek száma: 1 db
Elosztók száma: 57 db
2. rész: Villámvédelmi rendszer kiépítése
Főbb paraméterek és mennyiségek:
A villámvédelmi rendszer kiépítésével érintett épület alapterülete: 1211 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70488959 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Erősáramú villamos hálózat felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
7400 Kaposvár, Cseri u. 6. hrsz: 9334
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája központi oktatási épület
erősáramú villamos hálózat felújítása a műszaki dokumentációban megadottak alapján.
Főbb paraméterek és mennyiségek:
Épületek száma: 1 db
Elosztók száma: 57 db
A részletes műszaki tartalmat az ajánlati dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megajánlott jótállási határidő (hónap) 20
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (darab) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Villámvédelmi rendszer kiépítése
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: HU232 A teljesítés helye: Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
7400 Kaposvár, Cseri u. 6. hrsz: 9334
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Villámvédelmi rendszer kiépítése
Főbb paraméterek és mennyiségek:
A villámvédelmi rendszer kiépítésével érintett épület alapterülete: 1211 m2
A részletes műszaki tartalmat az ajánlati dokumentáció műszaki leírás fejezete tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megajánlott jótállási határidő (hónap) 20
2 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (darab) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Erősáramú villamos hálózat 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:
2019/05/08 (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: Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34890923
Postai cím: Jutai Út 65
Város: Kaposvár

NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: fulop@kviksz.hu
Telefon: +36 309052981
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13047955214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58143902
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68326937
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: Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34890923
Postai cím: Jutai Út 65
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13047955214
Hivatalos név: VILLTEK Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36810316
Postai cím: MAGYAR UTCA 152
Város: NAGYKANIZSA
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10666577220
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Villámvédelmi rendszer kiépítése
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:
2019/05/08 (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: Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34890923
Postai cím: Jutai Út 65
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: fulop@kviksz.hu
Telefon: +36 309052981
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13047955214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2014397
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2162022
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: Kapos Villamosipari Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34890923
Postai cím: Jutai Út 65
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13047955214
Hivatalos név: VILLTEK Műszaki és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36810316
Postai cím: MAGYAR UTCA 152
Város: NAGYKANIZSA
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10666577220
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:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (8669/2019)
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: Szabó-Tamás Gabriella
Telefon: +36 17952876
E-mail: szabo-tamas.gabriella@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatika
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Országos Széchényi Könyvtár részleges azbesztmentesítése
Hivatkozási szám: EKR001039382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262660-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országos Széchényi Könyvtár részleges azbesztmentesítése
A mentesítendő terület nagysága: cc. 600 m2 + cc. 120 m2 (831-es helyiség)
Az ajánlati főösszesítőben az anyag és díj oszlopok összegére vetítve 10% tartalékkeretet kell előirányozni.
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74148272 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Az Országos Széchényi Könyvtár részleges azbesztme
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45262660-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: AF.II.1.6. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Országos Széchényi Könyvtár részleges azbesztmentesítése
A mentesítendő terület nagysága: cc. 600 m2 + cc. 120 m2 (831-es helyiség)
Az ajánlati főösszesítőben az anyag és díj oszlopok összegére vetítve 10% tartalékkeretet kell előirányozni.
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a dokumentáció tartalmazza.
Részajánlat tétel kizárásának indoka: AK a részajánlatt. nem bizt., a közbesz. tárgya szerinti munkák és
feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan
kapcs. egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több AT egyidőben nem tudna telj. A kiv. feladatban foglalt
munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kiv. átadott munkater. (illetve
rész-munkater.) további almunkatere – mely lehetővé tenné a kül. vállalk. részére történő önálló munkater.
bizt. – nem oszthatók, az AK nincs felkész. kül. alvállalk. egyazon munkaterületen tört. munkavégz. esetén
a jogszab. előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési
feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben

jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a beszerzés részajánlatokra bontása nem
biztosítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. AF III.1.3) M2) alk. min. köv. igaz. bemutatott szakember
azbesztmentesítés során szerzett alk. min. köv. meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24
hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Értékarányosítás módszere az útmutató 10. pontja szerint.
A teljesítés kezdő időpontja az eredményhirdetés időpontjától függően változhat.
A szerződésben foglalt kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig, de legfeljebb 2019.06.30–ig marad
hatályban.
Ajánlatkérő=AK
Ajánlattevő=AT
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az Országos Széchényi Könyvtár részleges azbesztme
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DRYCON HUNGARY Kármentesítő,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34856756
Postai cím: Csillaghegyi Út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@drycon.hu
Telefon: +36 17004053
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002453
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22631778241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 77748000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74148272
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: - veszélyes és nem
veszélyes hulladékok szállítása és ártalmatlanítása
- független akkreditált laboratóriumi mintavételek és vizsgálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: DRYCON HUNGARY Kármentesítő,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34856756
Postai cím: Csillaghegyi Út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22631778241
Hivatalos név: IGNIS Értékmentő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35367325
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 8/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10261969243
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:

2018/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Kővágóörs Község Önkormányzata (8667/2019)
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: Kővágóörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15461542
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Kővágóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Dezső polgármester
Telefon: +36 87464017
E-mail: jegyzo@kovagoors.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kovagoors.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: Helyi termelői piac és vásártér kialakítása Kővágóörsön vállalkozási szerződés alapján
a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
c.,VP6-7.2.1-7.4.1.3-17, 1860192845 azonosítószámú projektben
Hivatkozási szám: EKR000329132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építési munkák főbb mennyiségei tájékoztató jelleggel:
1. Meglévő épület felújítása, akadálymentesítése, helyi termelői piaccá (üzletté) alakítása:
- felújítással, átalakítással érintett összes beépített alapterület: 206,07 m2
- ivóvíz- és szennyvízbekötés kiépítése 2,2 fm, 16,4 fm
- napelemes rendszer telepítése 1 kWp rendszer egységből építve, 5 kWp teljesítményig: 4 db
2. Helyi piac külső területének (vásártér) kialakítása:
- térburkolat (út, járda, parkoló) készítése: 390 m2
- szelektív hulladékgyűjtő hely építése: 6,8 m2
- árusító padok építése: 8 db
- kerítés építése: 35,2 m
- csapadékvízgyűjtő tartály elhelyezése: 1 db
- füvesítés: 353 m2
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók.
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: Meglévő épület felújítása, helyi piaccá alakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45213140-6

További tárgyak:

45231300-8
45262700-8
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Kővágóörs, 122., 131. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munkák főbb mennyiségei tájékoztató jelleggel:
1. rész: Meglévő épület felújítása, akadálymentesítése, helyi termelői piaccá (üzletté) alakítása:
- felújítással, átalakítással érintett összes beépített alapterület: 206,07 m2
- ivóvíz- és szennyvízbekötés kiépítése 2,2 fm, 16,4 fm
- napelemes rendszer telepítése 1 kWp rendszer egységből építve, 5 kWp teljesítményig: 4 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésében résztvevő magasépítési szakembernek a
266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É-R jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
időn felüli szakmai tapasztalata /hó/ 20
2 Szerződés teljesítésében résztvevő vízgazdálkodási szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti MV-VZ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai
tapasztalata /hó 10
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17, 1860192845 pr.azonosító
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Helyi piac külső területének(vásártér) kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45213142-0

További tárgyak:

45233200-1
45233293-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Kővágóörs, 122., 131. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munkák főbb mennyiségei tájékoztató jelleggel:
2. Helyi piac külső területének (vásártér) kialakítása:
- térburkolat (út, járda, parkoló) készítése: 390 m2
- szelektív hulladékgyűjtő hely építése: 6,8 m2
- árusító padok építése: 8 db
- kerítés építése: 35,2 m
- csapadékvízgyűjtő tartály elhelyezése: 1 db
- füvesítés: 353 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 Szerződés teljesítésében résztvevő közlekedésépítési szakembernek a
266/2013.(VII.11.)Kr. szerinti MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati
időn felüli szakmai tapasztalata /hó/ 20
2 Szerződés teljesítésében résztvevő vízgazdálkodási szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti MV-VZ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai
tapasztalata /hó/ 10

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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17, 1860192845 pr.azonosító
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Meglévő épület felújítása, helyi piaccá alakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja
értelmében, tekintettel arra, hogy az eljárás ezen részfeladatában kizárólag érvénytelen (az ajánlati kötöttség
ideje alatt visszavont) ajánlatokat 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: 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 nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Helyi piac külső területének(vásártér) kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 2. része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja
értelmében, tekintettel arra, hogy az eljárás ezen részfeladatában kizárólag érvénytelen (az ajánlati kötöttség
ideje alatt visszavont) ajánlatokat 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: 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 nem
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:
2019/03/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás során részfeladatonként 2-2 db ajánlat érkezett be, melyek közül valamennyit visszavonták az
ajánlattevők az ajánlati kötöttség ellenére.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (8610/2019)
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32737493
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Apró Zsolt
Telefon: +36 14597516
E-mail: aprozs@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
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: Földgáz Piacfelügyeleti Alkalmazás támogatása
Hivatkozási szám: EKR000035462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő a közbeszerzéssel a Földgáz Piacfelügyeleti Alkalmazás (REG-IP) megnevezésű hivatali
szakrendszere támogatását (supportját) biztosítja a közbeszerzési szerződés megkötését követő naptól
kezdődően 2 (azaz kettő) évre. A támogatási szolgáltatások felölelik a bejelentések fogadására történő
rendelkezésre állást (ügyfélszolgálat, hibajegy-kezelő rendszer), az alkalmazás működése során jelentkező
hibák működési elégtelenségek elhárítását, és a rendszeres helyszíni rendelkezésre állást (átalánydíjas
szolgáltatások), továbbá - a közbeszerzési szerződésben megállapított évi 192 (azaz százkilencvenkettő)
munkaóra fejlesztési keret terhére történő elszámolás mellett - a szükséges szoftverjavítások elvégzését, az
alkalmazás jogszabálykövetését.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Földgáz Piacfelügyeleti Alkalmazás támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő a közbeszerzéssel a Földgáz Piacfelügyeleti Alkalmazás (REG-IP) megnevezésű hivatali
szakrendszere támogatását (supportját) biztosítja a közbeszerzési szerződés megkötését követő naptól
kezdődően 2 (azaz kettő) évre. A támogatási szolgáltatások felölelik a bejelentések fogadására történő
rendelkezésre állást (ügyfélszolgálat, hibajegy-kezelő rendszer), az alkalmazás működése során jelentkező
hibák működési elégtelenségek elhárítását, és a rendszeres helyszíni rendelkezésre állást (átalánydíjas
szolgáltatások), továbbá - a közbeszerzési szerződésben megállapított évi 192 (azaz százkilencvenkettő)
munkaóra fejlesztési keret terhére történő elszámolás mellett - a szükséges szoftverjavítások elvégzését,
az alkalmazás jogszabálykövetését. A közbeszerzés tárgyát, az egyes szolgáltatási elemek tartalmát, elvárt
minőségét a műszaki leírás részletezi.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat 40
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár 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 szakmai ajánlat értékelési szempont alszempontjai (zárójelben a súlyszámuk): rendelkezésre állási
idő (6), tudakozódások megválaszolására vállalt teljesítési idő (5), intézkedési idő (4), incidens- és
problémaelhárítási határidők (10,10), a szakmai ajánlat minősége (5). Az ajánlati ár értékelési szempontra,
és a szakmai ajánlat értékelési szempont alszempontjaira 0-100 pont osztható ki.
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: Földgáz Piacfelügyeleti Alkalmazás támogatása
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IP Systems Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99502272
Postai cím: Teve Utca 1/A-C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: sales@ipsystems.hu
Telefon: +36 202709945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25959860241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
Hivatalos név: Astron Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46262286
Postai cím: Budafoki Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: astron@astron.hu
Telefon: +36 18155400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11929657243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35760000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49680000
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: IP Systems Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99502272
Postai cím: Teve Utca 1/A-C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25959860241
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:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8626/2019)
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: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kővári-Csótó Emese
Telefon: +36 306249351
E-mail: kovari-csoto.emese@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.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
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
x Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keleti pályaudvaron a külsőtéri elemek felújítása (jelző, váltó és szigetelt sín
szerelvények)_
Hivatkozási szám: EKR000026312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45234115-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. A felújítási munka állomási jelzőkre vonatkozó része összesen 132 darab különböző fő-, ismétlő- és
tolatásjelző, felújítását, festését, valamennyi jellegtábla cseréjét foglalja magában, az alábbi megbontásban:
• törpe tolatásjelzők felújítása, korrózió védelme, optikák karbantartása: 70db • fény fő-és ismétlőjelzők
karbantartása, korrózió védelme, optikák karbantartása: 62db • ebből a jelzőhidakon lévő jelzők: 32db
2. A váltóhajtómű cserék keretében a kitérőket új elektrohidraulikus váltóállítóművel kell felszerelni. A
pályaudvaron üzemelő jelfogófüggéses biztosítóberendezés külsőterén 30 db jelenleg üzemelő villamos
váltóhajtóművet kell cserélni és vele együtt a felfogató szerelvényeket és a kapcsolódó rudazatokat is
cserélni szükséges. A váltóhajtómű végelzáró csere nem része a feladatnak.
3. A szigeteltsín működtető- és földelő vezetékek cseréjével kapcsolatos munka keretében a meglevő
sérült, elavult, megrongálódott vezetékeket kell cserélni (Z” vezetékek pótlása, duplikálása 250 db,
Heveder átkötők pótlása 150 db, Szigeteltsín betápláló vezetékek cseréje pótlása 30 csop, Szigeteltsín
végelzárók,váltóhajtóművek,kábelelosztók és fényjelzők földelő vezetékeinek pótlása Szigeteltsín
végelzárók,váltóhajtóművek,kábelelosztók 50 db)
Részletes mennyiséget a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírás melléklete 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: Keleti pályaudvaron a külsőtéri elemek felújítása_
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45234115-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 2-4. Keleti pu.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. A felújítási munka állomási jelzőkre vonatkozó része összesen 132 darab különböző fő-, ismétlő- és
tolatásjelző, felújítását, festését, valamennyi jellegtábla cseréjét foglalja magában, az alábbi megbontásban:

• törpe tolatásjelzők felújítása, korrózió védelme, optikák karbantartása: 70db • fény fő-és ismétlőjelzők
karbantartása, korrózió védelme, optikák karbantartása: 62db • ebből a jelzőhidakon lévő jelzők: 32db
2. A váltóhajtómű cserék keretében a kitérőket új elektrohidraulikus váltóállítóművel kell felszerelni. A
pályaudvaron üzemelő jelfogófüggéses biztosítóberendezés külsőterén 30 db jelenleg üzemelő villamos
váltóhajtóművet kell cserélni és vele együtt a felfogató szerelvényeket és a kapcsolódó rudazatokat is
cserélni szükséges. A váltóhajtómű végelzáró csere nem része a feladatnak.
3. A szigeteltsín működtető- és földelő vezetékek cseréjével kapcsolatos munka keretében a meglevő
sérült, elavult, megrongálódott vezetékeket kell cserélni (Z” vezetékek pótlása, duplikálása 250 db,
Heveder átkötők pótlása 150 db, Szigeteltsín betápláló vezetékek cseréje pótlása 30 csop, Szigeteltsín
végelzárók,váltóhajtóművek,kábelelosztók és fényjelzők földelő vezetékeinek pótlása Szigeteltsín
végelzárók,váltóhajtóművek,kábelelosztók 50 db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AF M/2.a. pontjában meghat.jogosultság megszerzéséhez szükséges
min gyakorlati időn felüli vasúti bizt.berendezések építésével vagy felújításával kapcs tapasztalat
(hónapban min0-max36) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
KD rendelkezésre bocsátásának módja: KD-t AK a 424/2017. Korm rendelet 14. (1) bekezdése alapján az
elektronikus közbeszerzési rendszer oldalán teszi közzé: www.ekr.gov.hu II.2.5) Az ajánlatok értékelése a
Kbt. 76. § (2) c), legjobb ár-értékarányt megjelenítő ajánlat kiválasztása szerint történik. A pontszámítási
módszer részletes ismertetése a KD ben.
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: Keleti pályaudvaron a külsőtéri elemek felújítása_
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján eredménytelen, kizárólag
érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(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)
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: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37536530
Postai cím: Fő Utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11454599207
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
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:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)

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

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (8555/2019)
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: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orbán-Fekete Szabina
Telefon: +36 308456213
E-mail: orban-fekete.szabina@mav-start.hu
Fax: +36 15112346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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
x Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Villamos készülékek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34631400-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
IC+ 70 sorozatgyártás projekt - Villamos készülékek beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66081000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Általános villamos készülékek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
34631400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: MÁV-START Zrt. VJT Szolnok T40: 5000 Szolnok, Kőrösi út
1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
Adásvételi keretszerződés keretében Általános villamos készülékek beszerzése
A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 12.250 db általános villamos készülék beszerzése.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
A szerződés keretösszege: nettó 55.000.000,- Ft
Megrendelő a szerződéses keretösszeg 90%-áig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt
szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 49.500.000,-Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 5.500.000,-Ft, amely értéket a II.2.4) pontban megjelölt
becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. A lehívások szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Speciális ajtóvezérlési és világítási készülékek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34631400-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: MÁV-START Zrt. VJT Szolnok T40: 5000 Szolnok, Kőrösi út
1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
Adásvételi keretszerződés keretében Speciális ajtóvezérlési és világítási készülékek beszerzése
A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 2520 db speciális ajtóvezérlési és világítási készülék beszerzése.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
A szerződés keretösszege: nettó 11.081.000,- Ft.
Megrendelő a szerződéses keretösszeg 90%-áig vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt
szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 9.972.900,-Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget.
A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 1.108.100,-Ft, amely értéket a II.2.4) pontban megjelölt
becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. A lehívások szabályait a
szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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
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:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Általános villamos készülékek 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:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gilux Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 49. A. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101

Ország: HU
E-mail: palyazat@gilux.hu
Telefon: +36 704150786
Internetcím(ek): (URL) http://www.gilux.hu/
Fax: +36 12151803
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 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
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a 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: Gilux Hungary Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 49. A. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392-2-42
Hivatalos név: Galaxy-Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Czékus utca 38.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11597234-2-06
Hivatalos név: MILE Ipari Elektro-Nagykereskedés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mádi u. 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1104
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10508671-2-44
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Speciális ajtóvezérlési és világítási készülékek 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:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gilux Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 49. A. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail: palyazat@gilux.hu
Telefon: +36 704150786
Internetcím(ek): (URL) http://www.gilux.hu/
Fax: +36 12151803
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11081000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 11081000
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: Gilux Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőbányai út 49. A. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392-2-42
Hivatalos név: Galaxy-Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Czékus utca 38.
Város: Szeged

NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6791
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11597234-2-06
Hivatalos név: MILE Ipari Elektro-Nagykereskedés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mádi u. 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1104
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10508671-2-44
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az adásvételi keretszerződések az alábbi keretösszeggel kerültek megkötésre a Gilux Hungary Kft. -vel:
• 1. rész vonatkozásában nettó 55.000.000.- HUF, azaz ötvenötmillió Forint keretösszegre, az ajánlat szerinti
tartalommal;
• 2. rész vonatkozásában nettó 11.081.000.- HUF, azaz tizenegymillió-nyolcvanegyezer Forint keretösszegre,
az ajánlat szerinti tartalommal.
Megrendelő valamennyi rész vonatkozásában a szerződéses keretösszeg 90%-áig vállal lehívási
kötelezettséget.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap (8658/2019)
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: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.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: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
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: MTVA L-BAND MATRIX cseréje
Hivatkozási szám: EKR000065872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében az MTVA tulajdonában álló és általa üzemeltetett L-BAND matrix cseréje a
II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39437710 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: MTVA L-BAND MATRIX cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
32000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (MTVA C2051 és C2052
termei)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA tulajdonában álló és általa üzemeltetett L-BAND matrix cseréje az alábbiak
szerint:
- 1 db műszaki egységet alkotó L-BAND Matrix rendszer
A beszerezni kívánt berendezéssel kapcsolatos elvárások:
- A beszerzendő új matrixnak bemeneti oldalon 80 db műholdantennáról érkező L sávú jelet kell fogadnia és
ezeket 48 kimenetre - bármelyik bemenetet bármelyik kimenetre illetve ugyanazt a bemenetet tetszőleges
számú kimenetre párhuzamosan is - továbbítani.
- A 80 bemenetet és 48 kimenetet egy műszaki egységként kell megvalósítani.
- Elvárt a bemenetenkénti 5 dB manuális erősítés szabályozási lehetőség.
Ajánlattevő feladata megoldani a rendszer távvezérlését 1 db dedikált hardveres controll panelen és web
interfacen keresztüli szoftveres vezérléssel, Ethernet RJ-45 csatlakozón keresztül.
- Dedikált vonalon lehetséges a rendszer távvezérlése, függetlenítve a többi, a rendszerre csatlakozó eszköz
és rendszertől

- A folyamatos üzemelés biztosításához elvárás, hogy a berendezés redundáns controller-rel és
tápegységgel rendelkezzen. A részegységek (bemeneti és kimeneti kártyák, tápegység, controller) üzem
közben az rendszer leállítása nélkül cserélhetők legyenek. (hot-swappable).
- A bemenetek és kimenetek csatlakozási felülete precíziós 75 Ohm impedanciájú F csatlakozó.
- A mátrix RF paraméterei: Frekvencia tartomány 850-2150 MHz;
● bemenet és bemenet közötti csillapítás minimum 70 dB;
● bemenet és kimenet közötti csillapítás minimum 60 dB;
● kimenet és kimenet közötti csillapítás minimum 70 dB.
● a csoportfutási idő maximálisan 2 ns
A leszállításra kerülő teljes rendszer vonatkozóan elvárás 36 hónap garancia.
A teljesítés határideje a szerződéskötéstől számított 120. naptári nap az alábbi részteljesítési határidők
szerint:
- a rendszerleszállításának határideje a szerződéskötéstől számított 100. naptári nap;
- a rendszer beüzemelésének határideje az eszközök leszállításának napjától számított 6. naptári nap;
- teszt időszak a rendszer beüzemelésének napját követő 14. naptári nap;
azzal, hogy Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő csak új (nem használt, bemutató darabként sem üzemeltetett) eszközöket (termékeket) fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet,
hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának
kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/
azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű
dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra
vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek
igazolnia kell.
Az ajánlathoz csatolnia kell a megajánlott termék(ek)re vonatkozó szakmai leírást, termékismertetőt, termék
adatlapot (a továbbiakban: műszaki leírást), amely(ek)ből kétséget kizáróan megállapítható az előírt műszaki
követelményeknek való megfelelés és a meglévő rendszer(ek)be való beillesztés esetén a hibamentes
működés (ennél megengedett az angol nyelvű változat)
A szállítandó eszközökkel és a teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
(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:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli ért. szempontját alkalmazza,
mivel igényeinek a II.2.4) pontban és KD-ben megjelölt elvárások által konkrétan meghatározott minőségi
köv.-nek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76.§(5)]
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: MTVA L-BAND MATRIX cseréje
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (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: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46387231
Postai cím: Szentendrei út 283-285.

Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail: sales@studiotech.hu
Telefon: +36 12401444
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12401445
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776896241
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: 39437710
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: Hungaro DigiTel Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37181141
Postai cím: Komp Utca 2
Város: Szigetszentmiklós-Lakihegy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10531389213
Hivatalos név: Ring-Net Rendszerintegrátor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68902700
Postai cím: Kis Rókus Utca 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23366129241
Hivatalos név: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34194030
Postai cím: Építész Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10235708243
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
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:
2019/02/05 (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:
Az ajánlattevők 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § meghatározott adatai: (valamennyi ajánlattevő neve,
címe, adószáma)
Ajánlattevő neve: STUDIOTECH Kft. Ajánlattevő címe: 1039 Budapest, Szentendrei út 283-285. Ajánlattevő
adószáma: 10776896-2-41

Ajánlattevő neve: Ring-Net Rendszerintegrátor Zrt. Ajánlattevő címe: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 17-19.
Ajánlattevő adószáma: 23366129-2-41
Ajánlattevő neve: Hungaro DigiTel Kft. Ajánlattevő címe: 2310 Szigetszentmiklós/Lakihegy,Komp u.2.
Ajánlattevő adószáma: 10531389-2-13
Ajánlattevő neve: REXFILM Kft. Ajánlattevő címe: 1116 Budapest, Építész utca 26. Ajánlattevő adószáma:
10235708-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nemzeti Sportközpontok (8637/2019)
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 Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Telki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30602926
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 1.
Város: Telki
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Delta Károly
Telefon: +36 704297267
E-mail: polgarmester@telki.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: Nemzeti
Sportközpontok (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
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
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Telki – Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanterem
építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám: EKR000906922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az iskolát 2 db összenyitható tanteremmel szükséges bővíteni. Az új területek a meglévő épületben lévő
belső átrium beépítésével kerülnek kialakításra.
A beépítés hasznos alapterülete 126 m2.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 175239898 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Tanterem kivitelezése Telkiben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45231220-3

Kiegészítő szójegyzék

45231300-8
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2089 Telki, Muskátli utca 2., 722/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az iskolát 2 db összenyitható tanteremmel szükséges bővíteni. Az új területek a meglévő épületben lévő
belső átrium beépítésével kerülnek kialakításra.
A beépítés hasznos alapterülete 126 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 M1)1 alk. köv. bemutatott szakembernek a 266/2013.Korm.rend.,MVÉ” (vagy azzal egyenértékű) jog. megszerzéséhez meghat. szakmai gyak. időn felüli többlet szakmai
tapasztalata (hónap,min. 0 – max. 20) 15
2 M1)2 alk. köv. bemutatott szakembernek a 266/2013.Korm.rend.„MV-ÉG” (vagy azzal
egyenértékű) jog. megszerzéséhez meghat. szakmai gyak. időn felüli többlet szakmai tapasztalata
(hónap,min.0 – max. 20) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Vállalkozói díj (3% tartalékkeret nélkül) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Részajánlat mellőzésének indoka: Egy új épület kerül kialakításra, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy
az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok
lebonyolítása szoros összehangolást igényel.
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: Tanterem kivitelezése Telkiben
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:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OJRÓ 2007. Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47299133
Postai cím: Zselic Utca 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: ojro2007@gmail.com
Telefon: +36 306689904
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25582862242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 181554980
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 175239898
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: OJRÓ 2007. Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47299133
Postai cím: Zselic Utca 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25582862242
Hivatalos név: Divenire Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12083817
Postai cím: Dózsa György Tér 14. fszt. 4.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14916661213
Hivatalos név: TrendMatrix Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43287606

Postai cím: Nap Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14724138243
Hivatalos név: RENOVA KOMPLEX KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31468334
Postai cím: Váci Mihály Utca 41
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25179965215
Hivatalos név: Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47874312
Postai cím: Vörösmarty Utca
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10933255213
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:
2018/11/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nyársapát Község Önkormányzata (8398/2019)
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: Nyársapát Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58488902
Postai cím: Arany János Utca 11.
Város: Nyársapát
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2712
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bicskei Krisztina
Telefon: +36 53389111
E-mail: krisztina@nyarsapathivatal.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyarsapat.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: Belterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton
Hivatkozási szám: EKR000358682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, a Viola u. 433 hrsz.,
Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi u. 304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak felújításának teljes körű
kivitelezése.
CPV kódok: 45233142-6 Közútjavítás 45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka 45233223-8 Úttest
újraburkolása 45233228-3 Útburkolat építése
Legfontosabb cél az útfelület javítása, állagmegóvása, a közlekedés biztonság javítása. Az utcák teljes
hosszában javított burkolatot kapnak 5 cm AC11 aszfalt terítéssel. A kapubehajtók burkolását jelen
beruházás nem tartalmazza, csak az esetleges szintbe emelést, mely a sérültek biztonságos használatát
jelenti a járdához, ill. a járdákról.
Felújítandó utak hosszúsága:
Utca megnevezés Helyrajzi szám: Felújítandó út hossza:
Dózsa György u. Hrsz. 326,470 0+000-0+770 km szelv.-ig
Viola u. hrsz. 430 0+000-0+240 km sz-ig
Vasút u. hrsz. 305/3 0+000-0+160 km sz-ig
Rákóczi u. hrsz. 304 0+000-0+370 km sz-ig
Kun Imre u. hrsz. 22 0+000-0+176 km sz-ig
Az utak szélessége egységesen 4,0 m. Mindkét oldalon 0,5 m széles padkával, mely M22-es zúzott kővel az
utat megtámasztja.
A szikkasztó árkokat az utca terepmagasságait és adottságait figyelembe véve - a szelvény szerinti jobb
oldalon helyezkedik el.
A tervezett útburkolat keresztesése egyoldali 2,5% a szikkasztóárok felé lejt.
Tervezett út szerkezete: Útburkolat: AC 11 Kopó F réteg építése 5 cm-es; Meglévő szerkezet kátyúzva,
kellősítve Padkaanyag: Padka nyesése 10 cm-ig, 0,5-0,5 m széles padka készítése, M22 anyag (zúzottkő,
Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) Tömörített altalaj A relatív tömörség trg= 93% a teherbírást az előző útszekrény
biztosítja. Új fák ültetésére kerül sor ajánlatkérő által kijelölt helyekre, utcánként 5 db, összesen 25 db
fa ültetésére kerül sor. Kizárólag olyan fa ültethető, mely alacsony növekedésű, megelőzve a későbbi
terebélyesedés okozta károkozásokat. Utcánként a következő eszközök kerülnek kihelyezésre:
Dózsa György utca:sebességi haladást jelző tábla, 1 db, a tervezési szakaszt érintő utca elején.
Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz kerül kihelyezésre a kialakított új
pályaszakaszokon, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db).
Viola utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését
napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db kerül
elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db).
Vasút utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését napelem
biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőfekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a
fekvőrendőrt jelző táblák (2 db).
Rákóczi utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén.
Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett
eszközből 1 db kerül elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző tábla.
Kun Imre utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén.
Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz,, fekvőrendőrnek nevezett
eszközből 1 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (2 db). Mindegyik utcában elhelyezésre kerül egy db 4
kerékpár elhelyezésére lehetőséget biztosító eszköz.

A meglévő állapot szilárd útburkolatú út kategóriába tartozik, besorolása nem változik. Az építési
beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét az árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció
határozza meg.A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59833020 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Belterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2712 Nyársapát
Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, Viola u. 433 hrsz., Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi u. 304. hrsz,
Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak
NUTS: HU102
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Dózsa György u. 326 hrsz, 470 hrsz, a Viola u. 433 hrsz.,
Vasút u. 305/3 hrsz., Rákóczi u. 304. hrsz, Kun Imre u. 22. hrsz. alatti belterületi utak felújításának teljes körű
kivitelezése.
CPV kódok: 45233142-6 Közútjavítás 45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka 45233223-8 Úttest
újraburkolása 45233228-3 Útburkolat építése
Legfontosabb cél az útfelület javítása, állagmegóvása, a közlekedés biztonság javítása. Az utcák teljes
hosszában javított burkolatot kapnak 5 cm AC11 aszfalt terítéssel. A kapubehajtók burkolását jelen
beruházás nem tartalmazza, csak az esetleges szintbe emelést, mely a sérültek biztonságos használatát
jelenti a járdához, ill. a járdákról.
Felújítandó utak hosszúsága:
Utca megnevezés Helyrajzi szám: Felújítandó út hossza:
Dózsa György u. Hrsz. 326,470 0+000-0+770 km szelv.-ig
Viola u. hrsz. 430 0+000-0+240 km sz-ig
Vasút u. hrsz. 305/3 0+000-0+160 km sz-ig
Rákóczi u. hrsz. 304 0+000-0+370 km sz-ig
Kun Imre u. hrsz. 22 0+000-0+176 km sz-ig
Az utak szélessége egységesen 4,0 m. Mindkét oldalon 0,5 m széles padkával, mely M22-es zúzott kővel az
utat megtámasztja.
A szikkasztó árkokat az utca terepmagasságait és adottságait figyelembe véve - a szelvény szerinti jobb
oldalon helyezkedik el.
A tervezett útburkolat keresztesése egyoldali 2,5% a szikkasztóárok felé lejt.
Tervezett út szerkezete: Útburkolat: AC 11 Kopó F réteg építése 5 cm-es; Meglévő szerkezet kátyúzva,
kellősítve Padkaanyag: Padka nyesése 10 cm-ig, 0,5-0,5 m széles padka készítése, M22 anyag (zúzottkő,
Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) Tömörített altalaj A relatív tömörség trg= 93% a teherbírást az előző útszekrény
biztosítja. Új fák ültetésére kerül sor ajánlatkérő által kijelölt helyekre, utcánként 5 db, összesen 25 db

fa ültetésére kerül sor. Kizárólag olyan fa ültethető, mely alacsony növekedésű, megelőzve a későbbi
terebélyesedés okozta károkozásokat. Utcánként a következő eszközök kerülnek kihelyezésre:
Dózsa György utca:sebességi haladást jelző tábla, 1 db, a tervezési szakaszt érintő utca elején.
Működését napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz kerül kihelyezésre a kialakított új
pályaszakaszokon, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db).
Viola utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését
napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett eszközből 2 db kerül
elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző táblák (4 db).
Vasút utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején. Működését napelem
biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőfekvőrendőrnek nevezett eszközből 1 db, és a
fekvőrendőrt jelző táblák (2 db).
Rákóczi utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén.
Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz, fekvőrendőrnek nevezett
eszközből 1 db kerül elhelyezésre, és a fekvőrendőrt jelző tábla.
Kun Imre utca: sebességi haladást jelző tábla, 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején és végén.
Működtetésüket napelem biztosítja. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz,, fekvőrendőrnek nevezett
eszközből 1 db, és a fekvőrendőrt jelző táblák (2 db). Mindegyik utcában elhelyezésre kerül egy db 4
kerékpár elhelyezésére lehetőséget biztosító eszköz.
A meglévő állapot szilárd útburkolatú út kategóriába tartozik, besorolása nem változik. Az építési
beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét az árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció
határozza meg.A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, max.
36 hónap) 30
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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: Belterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton
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:
2019/04/25 (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: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
E-mail: ifjkaiserjanos@gmail.com
Telefon: +36 703186144
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210
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: 59833020
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: Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90290682
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Dormánd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3374
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22915706210
Hivatalos név: AK-ON Strategy Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37638566

Postai cím: Kertész Út 137/A. I. em. 3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22957694110
Hivatalos név: K-BAU NOVA PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46893727
Postai cím: Nefelejcs Út 6
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24823537216
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:
2019/03/29 (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:
2019/05/14 (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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (8657/2019)
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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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: Bocskai-Kálmán Szolgáltató Ház építés
Hivatkozási szám: EKR000004952019
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 megrendelő a korábban elkészült terveket műszaki szakmai tartalom szempontjából felülvizsgálta,
melynek tartalmát a közbeszerzési dokumentáció részét képező, Tisza Építész Műterem Kft. által készített
műszaki leírásban megjelölt „alternatívák” foglalják össze. A megrendelő a műszaki tartalmat az alternatíva
és az árazatlan költségvetésben megjelölt kivitelben kívánja megvalósítani.
A projekt keretében Nyíregyházán a Bocskai és a Kálmán utca sarkán lévő régi, helyi védettséget élvező,
de romos épület helyén egy új szolgáltatóház kerül kialakításra, iroda funkcióval. A projekt helyszíne: 4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 16. 76/1 hrsz.-on található.
A régi épület eredeti rendeltetése nagyrészt lakóház, ma már az épület használaton kívül van.
Az épület történeti környezetben helyezkedik el. A jellemző beépítés zártsorú, a Bocskai utca felé díszes
homlokzatokkal, történeti ablakokkal, tagozatokkal, párkányokkal. A Kálmán utca felőli oldalon a meglévő,
rossz állapotban lévő ház mögötti telek foghíjtelek, ami mellett nemrég társasházat építettek, tűzfallal
csatlakozva a foghíjtelekhez.
Az épületet a városközponttól a Kossuth tér felől nyugati irányba indulva lehet megközelíteni. A
városközponthoz nagyon közel található, alig hat perces sétával megközelíthető.
A régi, helyi védettséget élvező épület romos, életveszélyes állapota miatt sajnos nem menthető meg. A
bruttó 285,64m2 alapterületű épület elbontása szükséges, amely a Bocskai utca felőli homlokzati falának
felmérése után lehetséges. A homlokzati fal felmérési terv alapján, lehetőleg az eredeti téglaelemekből
és azok kiegészítésével a falazat újraépítése szükséges. A falazat felületkezelése az eredetileg tervezett
formában megmarad.
Így a homlokzat újjáépítésével új, háromszintes ház kerül, a hozzá kapcsolódó valamennyi infrastrukturális
létesítmény, és egyéb az épület rendeltetésszerű használatához szükséges létesítmények kiépítésével
együttesen. A területen az épület mellett egy köztérként is funkcionáló kertet kell kialakítani. A földszint a
terepszinthez képest lejjebb kerül és a kert felől közelíthető meg.
A bejárat a járdán keresztül kerekesszékkel is megközelíthető. Az épületben a belső függőleges közlekedés
630kg/8fő teherbírású lifttel és lépcsővel is megoldott.
Az épület két részre bontható. A zártsorú oldalon a tűzfal felé található a közlekedő blokk a vizes
helyiségekkel, gépészettel és a teakonyhával. Az épület másik része egyterű, nagy helyiségeket foglal
magába, amelyek szintenként kiadhatók. Az iroda helyiségek az oromfal felé nagy üveg függönyfallal
csatlakoznak, az udvar felé a földszinten szintén függönyfallal, az emeleti szinteken nagy nyílászárókkal.
Megvalósul az épület akadálymentesítése is, a bejárat a terep lejtésével kialakított járdán keresztül
kerekesszékkel is megközelíthető lesz. Az épületbe lift és akadálymentes mosdó is kialakításra kerül,
továbbá a folyosókon az akadálymentes közlekedés és a megfordulás is biztosított lesz.
A bejáratot egy kapuépítmény jelöli ki, aminek az oldalán hirdetésre alkalmas felület kerül kialakításra. Az
építmény rövidebb oldalain Prefa P.10 lemezből függőeresz ereszcsatorna kerül kialakításra az utca felőli
oldalon levezetve a csapadékot. Az átjáró kapu mellé hulladéktároló kerül, ahol a szelektív hulladékgyűjtés
lehetséges.
Az épület melletti terület köztérszerűen kerül kialakításra sok zöldfelülettel, növénysávokkal és burkolt
járdákkal, teresedéssel, lépcsővel és rámpával.
A 76/2-es telken a szolgáltatóházhoz szükséges parkolóhelyek egy része biztosított, melyen 8 darab
parkolóhely kerül kialakításra, CAT típusú láncos sorompó lezárással és gyeprácsos felülettel. A burkolt
felületű kerthez közel egy mozgássérült parkolóhelyet is kialakítottunk, a még szükséges 8 db parkolóhely
a 3277/4 hrsz-ú telken lesz biztosítva A parkoló mellé biciklitároló is kerül, mely 10 kerékpár elhelyezésére
alkalmas. Az épület belső függőleges közlekedése lifttel és lépcsővel is megoldott.

Bővebben a közbesz.dok.-ban.
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: Bocskai-Kálmán Szolgáltató Ház építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 16. 76/1 hrsz.; 76/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beépített alapterülete: 201,37 m2
Az épület hasznos alapterülete: 441,59 m2
Zöldfelület: 154,51 m2
Az építési beruházás engedélyköteles.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) M2a. pontja szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakember 3 ill 4 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata
hónapokban megadva 15
2 A felhívás III.1.3) M2b. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott
szakember 3 ill 4 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban
megadva 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 Zöld Város kialakítása
II.2.9) További információ:
Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, szerves
kapcsolata, egymásra épülése miatt lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
AK alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A becsült érték csak a hirdetmény feladásához szükséges technikai megoldás miatt került meghatározásra.
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:
00446 / 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: Bocskai-Kálmán Szolgáltató Ház építés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be:
A Kbt. 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 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: IMBREX 95 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48112202
Postai cím: Virágfürt Utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4551
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491499215
Hivatalos név: CAPRICOLORS Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86143345
Postai cím: Gerle Utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23403947215
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:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7305/2019)
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: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83925612
Postai cím: Vörösmarty Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopácsi Sándor
Telefon: +36 94521225
E-mail: kopacsi.sandor@nyuduvizig.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
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: Vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Személygépkocsi (2 db) beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001097382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34110000-1

További tárgyak:
34113300-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére 2 db személygépkocsi beszerzése
1. rész tekintetében: 1 db személygépkocsi beszerzése önálló szerv vezetője részére, 7. kategóriában,
legalább 1390 ccm, max teljesítmény (kW) 90-110 között.
2. rész tekintetében: 1 db személyszállító könnyű terepjáró beszerzése, legalább 1300 ccm, max
teljesítmény (kW) 80-129 között.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12322050 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: NYUDUVIZIG részére 1 db személygépkocsi beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság székhelye: 9700
Szombathely, Vörösmarty u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére 1 db személygépkocsi beszerzése önálló szerv vezetője
részére, 7. kategóriában, legalább 1390 ccm, max teljesítmény (kW) 90-110 között.
A részletes feltételeket a közbeszerzési 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 Energiafelhasználás (MJ) 4
2 CO2 kibocsátás (g/km) 4
3 Nitrogén-oxidok kibocsátása (NOx - g/km) 4
4 Nem metán szénhidrogének kibocsátása (NMHC - g/km) 4

5 Részecske kibocsátás (PM - g/km) 4
6 Előbb teljesítés (nap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Ft) 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:
II.2.1)
Elnevezés: NYUDUVIZIG részére 1db könnyű terepjáró beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság székhelye: 9700
Szombathely, Vörösmarty u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére 1 db személyszállító könnyű terepjáró beszerzése, legalább
1300 ccm, max teljesítmény (kW) 80-129 között.
A részletes feltételeket a közbeszerzési 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 Energiafelhasználás (MJ) 4
2 CO2 kibocsátás (g/km) 4
3 Nitrogén-oxidok kibocsátása (NOx - g/km) 4
4 Nem metán szénhidrogének kibocsátása (NMHC - g/km) 4
5 Részecske kibocsátás (PM - g/km) 4
6 Előbb teljesítés (nap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: NYUDUVIZIG részére 1 db személygépkocsi 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:
2019/04/08 (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: CPM Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26226215
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331

Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@cpmhungary.hu
Telefon: +36 303740074
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17004684
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22630777203
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: 7471656
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: Végh Autóház Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52470554
Postai cím: Csaba Utca 10
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10404704218
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: NYUDUVIZIG részére 1db könnyű terepjáró 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:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Castrum Ferreum Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86619424
Postai cím: Alkotmány Utca 109
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
E-mail: castrums@t-online.hu
Telefon: +36 309452944
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10433102218
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: 4850394
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:
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: Castrum Ferreum Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86619424
Postai cím: Alkotmány Utca 109
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10433102218
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
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:
2019/05/14 (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

Pécsi Tudományegyetem (8242/2019)
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: Onhausz Nikolett
Telefon: +36 309147518
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési 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: Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Felsőoktatási Intézmény Kiválósági
Program keretein belül a Reumatológiai és Immunológiai Klinika számára
Hivatkozási szám: EKR000020882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33124100-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Felsőoktatási Intézmény Kiválósági Program
keretein belül a Reumatológiai és Immunológiai Klinika számára a Közbeszerzési Dokumentumokban
meghatározottak szerint, adásvételi szerződés feltételei alapján, az alábbiak szerint:
2 darab Felkaron működő vérnyomásmérő mandzsettákkal
1 darab Ultrahang-fej – transducer (6-16 MHz)
1 darab Hidraulikus kézi erőmérő
1 darab Orvosi érdoppler
1 darab Lágy lézer terápiás készülék
2 darab Volumetrikus infúziós pumpa
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3683000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: Eszközök beszerzése 2. PTE FIKP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Reumatológiai és
Immunológiai Klinika (7632 Pécs, Akác u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem Felsőoktatási Intézmény Kiválósági Program
keretein belül a Reumatológiai és Immunológiai Klinika számára a Közbeszerzési Dokumentumokban
meghatározottak szerint, adásvételi szerződés feltételei alapján, az alábbiak szerint:
2 darab Felkaron működő vérnyomásmérő mandzsettákkal
1 darab Ultrahang-fej – transducer (6-16 MHz)
1 darab Hidraulikus kézi erőmérő

1 darab Orvosi érdoppler
1 darab Lágy lézer terápiás készülék
2 darab Volumetrikus infúziós pumpa
Jótállás időtartama ajánlat szerint, min. 12 hónap, amely eszközönként eltérő lehet, felkaron működő
vérnyomásmérő esetében min 24 hónap, ajánlat szerint
A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói
szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő.
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendetetésszerű
használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező
dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt
tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
2. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a jótállás időtartamára vonatkozó azon legkedvezőbb
megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 36 hónapban határozta meg.
3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a kristályok számára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás
szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 150 darabban határozta meg.
4. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a vizsgálati mélység felső értékére vonatkozó azon
legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 150 mm-ben határozta
meg.
5. értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja a műszaki paraméter megvalósítását 10
pontot kap, amennyiben nem vállalja azt, úgy 0 pontot kap.
6. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a KVO funkció állítás lehetőségei számának azon
legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 300 darabban határozta
meg.
7.-9. értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja a műszaki paraméter megvalósítását 10
pontot kap, amennyiben nem vállalja azt, úgy 0 pontot kap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felkaron működő vérnyomásmérő - Jótállás időtartama (min. 24, max. 36
hónap) 4
2 Ultrahang-fej – transducer (6-16 MHz) - Kristályok száma a vizsgálófejben (min. 128, max. 150) 4
3 Ultrahang-fej – transducer (6-16 MHz) - Vizsgálati mélység felső értéke (min. 100, max. 150
mm) 4
4 Ultrahang-fej – transducer (6-16 MHz) - Esaote MyLab készülékkel kompatibilis 4
5 Volumetrikus infúziós pumpa - KVO funkció állítás lehetőségeinek száma (min 100 db, max. 300
db) 4
6 Volumetrikus infúziós pumpa - Kisfeszültségű, hálózati adapteres tápellátás és beépített
akkumulátortöltő (igen/nem) 4
7 Volumetrikus infúziós pumpa – Külső segédeszköz nélkül két vagy három pumpa egymáshoz
kapcsolható (igen/nem) 4
8 Volumetrikus infúziós pumpa - ORIGINAL-INFUSOMAT SZER. SPACE LINE szerelékkel
kompatibilis (igen/nem) 4
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 68
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy 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 II.2.7.) pontban megadott 2 hónapon Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
A közbesz. tárgyára tekintettel AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mert az gazdaságilag
nem ésszerű.

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: Eszközök beszerzése 2. PTE FIKP
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:
2019/04/25 (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: Gral Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58421116
Postai cím: Bég Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
E-mail: zsofi.varkonyi@gmail.com
Telefon: +36 202063206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12302907241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4487333
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3683000
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: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ultragel.hu
Telefon: +36 12783055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12783055
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: 3878856 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: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13870975241
Hivatalos név: Gral Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58421116
Postai cím: Bég Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12302907241
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:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Érvényes ajánlat: Gral Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest, Bég utca
3-5., adószám: 12302907-2-41)
Érvényes ajánlat: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1023
Budapest, Bécsi út 4., adószám: 13870975-2-41)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Sáta Község Önkormányzata (8440/2019)
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: Sáta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17132965
Postai cím: Széchenyi Út 19
Város: Sáta
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3659
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalmás Zsoltné
Telefon: +36 48438001
E-mail: phivatalsata@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: szociális konyhájának kialakítása a régi iskolában
Hivatkozási szám: EKR000243182019
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 konyhaüzem padozata csúszásmentes kerámia lapburkolat.
A szociális helyiség, valamint az előkészítők, és vizes helyiségek falfelületei 2,10 m magasságig csempe
burkolatúak.
A beépített berendezések rozsdamentes acél kivitelűek, a munkaasztalok felülete mosható.
A helyiségek küszöbmentes kivitelben készülnek. A szabad sarkok élvédelemet kapnak. Az élvédő
rozsdamentes kivitelben készül.
főbb mennyiségek:
betonozás: 80 m3
áthidalók elhelyezése: 96 db
falazat építés: 124 m2
tető lécezés és fóliázás: 650 m2
vakolatok: 520 m2
szárazépítés: 565 m2
tetőfedés: 630 m2
padlóburkolat: 435 m2
falburkolat: 390 m2
nyílászáró csere: 76 db
födém és aljzat hőszigetelés: 1517 m2
térburkolat: 135 m2
Vízellátás - csatornázás
A létesítmény helyiségei a létesítmény víz- és csatorna rendszerére közvetlenül kapcsolhatók. A zsíros
szennyvizet központi zsírfogó műtárgyon vezetjük keresztül.
klf-e csővezeték: 545 m
mosdó: 15 db
WC elhelyezés: 9 db
klf-e szerelvények, beüzemelés, beszabályozás, bekötések kompletten
Fűtés – szellőzés
A létesítmény általános fűtését, szellőzését - normatíva szerinti mértékben kell biztosítani. A sütő-főző
berendezések felett elszívóernyő készül, mely a tetőgerinc fölé vezetendő, egyéb rendszerektől független
kivitelben valósul meg. Az egység szellőzése gépi és gravitációs szellőzéssel biztosítható.
A nyíló ablakokat rovarhálóval kell ellátni.
fűtési cső: 527 m + 130 m
klf-e radiátor: 23 db
40 kW gázkazán: 2 db
klf-e szerelvények, szivattyúk, csapok, hőszigetelés, beüzemelés, beszabályozás, bekötések kompletten
klf-e légtechnikai csatorna: 84 m2
klf-e légtechnikai vezeték: 65 m
nagykonyhai elszívó ernyő: 2 db
A légtechnika anyagmentesen kerül kialakításra, az anyagot a megrendelő biztosítja.
Elektromos igény
A technológiai berendezések várható elektromos igénye 133,25 kW, mely 0,8 egyidejűséggel értendő.
védőcsövek: 1470 m
klf-e vezeték: 4600 m

A részleges feladatok a Műszaki leírásban részletezve.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak).
A megvalósítandó építési munkák nem engedélyköteles tevékenységek.
Eszköz megnevezése db
Kézmosó, rozsdamentes 45mm 1
Két med. rm. Mosogató 120*60*85 1
Kézmosó, rm 45mm 1
Két med. rm. Mosogató140*70*85 1
Kombi sütő 10 GN1/1 1
Elszívóernyő kombisüt felett 1
Kézmosó, rm.50 1
Hatlapos el.tüzhely sütővel 1
Billenő serpenyő, 80 literes 1
Főzőüst, elektromos ü., 80 l 1
Tésztafőző 1
Neutrális elem, vízvételi hellyel 1
Olajsütő, két kosaras, 8+8 literes 1
Rostlap 1
Elszívóernyő, főzőblokk felett 330*200 1
Két med. rm. mosogató 1
Kombinált kézmosó-kiöntő, rm 1
Rm. kézmosó 1
Két med. rm. Mosogató700*1400*850 1
Moslékoló asztal 100*70*85 1
Előmosogató med. kézizuhannyal 1
Mosogatógép, kalapos 1
Kifutóelem 100*70*85 1
Kézmosó, rm.50*30 1
A berendezéseket beépítve, beüzemelve, szükség szerinti csatlakozásokkal kell biztosítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78286288 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: szociális konyhájának kialakítása a régi iskolában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45350000-5

További tárgyak:

45430000-0

Kiegészítő szójegyzék

45212500-1
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3659 Sáta , Kolozsvári u. 186.hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A konyhaüzem padozata csúszásmentes kerámia lapburkolat.

A szociális helyiség, valamint az előkészítők, és vizes helyiségek falfelületei 2,10 m magasságig csempe
burkolatúak.
A beépített berendezések rozsdamentes acél kivitelűek, a munkaasztalok felülete mosható.
A helyiségek küszöbmentes kivitelben készülnek. A szabad sarkok élvédelemet kapnak. Az élvédő
rozsdamentes kivitelben készül.
főbb mennyiségek:
betonozás: 80 m3
áthidalók elhelyezése: 96 db
falazat építés: 124 m2
tető lécezés és fóliázás: 650 m2
vakolatok: 520 m2
szárazépítés: 565 m2
tetőfedés: 630 m2
padlóburkolat: 435 m2
falburkolat: 390 m2
nyílászáró csere: 76 db
födém és aljzat hőszigetelés: 1517 m2
térburkolat: 135 m2
Vízellátás - csatornázás
A létesítmény helyiségei a létesítmény víz- és csatorna rendszerére közvetlenül kapcsolhatók. A zsíros
szennyvizet központi zsírfogó műtárgyon vezetjük keresztül.
klf-e csővezeték: 545 m
mosdó: 15 db
WC elhelyezés: 9 db
klf-e szerelvények, beüzemelés, beszabályozás, bekötések kompletten
Fűtés – szellőzés
A létesítmény általános fűtését, szellőzését - normatíva szerinti mértékben kell biztosítani. A sütő-főző
berendezések felett elszívóernyő készül, mely a tetőgerinc fölé vezetendő, egyéb rendszerektől független
kivitelben valósul meg. Az egység szellőzése gépi és gravitációs szellőzéssel biztosítható.
A nyíló ablakokat rovarhálóval kell ellátni.
fűtési cső: 527 m + 130 m
klf-e radiátor: 23 db
40 kW gázkazán: 2 db
klf-e szerelvények, szivattyúk, csapok, hőszigetelés, beüzemelés, beszabályozás, bekötések kompletten
klf-e légtechnikai csatorna: 84 m2
klf-e légtechnikai vezeték: 65 m
nagykonyhai elszívó ernyő: 2 db
A légtechnika anyagmentesen kerül kialakításra, az anyagot a megrendelő biztosítja.
Elektromos igény
A technológiai berendezések várható elektromos igénye 133,25 kW, mely 0,8 egyidejűséggel értendő.
védőcsövek: 1470 m
klf-e vezeték: 4600 m
A részleges feladatok a Műszaki leírásban részletezve.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak).
A megvalósítandó építési munkák nem engedélyköteles tevékenységek.
Eszköz megnevezése db
Kézmosó, rozsdamentes 45mm 1
Két med. rm. Mosogató 120*60*85 1
Kézmosó, rm 45mm 1
Két med. rm. Mosogató140*70*85 1
Kombi sütő 10 GN1/1 1
Elszívóernyő kombisüt felett 1
Kézmosó, rm.50 1
Hatlapos el.tüzhely sütővel 1
Billenő serpenyő, 80 literes 1
Főzőüst, elektromos ü., 80 l 1
Tésztafőző 1
Neutrális elem, vízvételi hellyel 1
Olajsütő, két kosaras, 8+8 literes 1
Rostlap 1

Elszívóernyő, főzőblokk felett 330*200 1
Két med. rm. mosogató 1
Kombinált kézmosó-kiöntő, rm 1
Rm. kézmosó 1
Két med. rm. Mosogató700*1400*850 1
Moslékoló asztal 100*70*85 1
Előmosogató med. kézizuhannyal 1
Mosogatógép, kalapos 1
Kifutóelem 100*70*85 1
Kézmosó, rm.50*30 1
A berendezéseket beépítve, beüzemelve, szükség szerinti csatlakozásokkal kell biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 (2) többlet jótállás vállalt időtartama (hónap) 10
2 3. a teljesítésben közreműködő felelős műszaki vezető építés-kivitelezési szakmai tapasztalata
(hónap) 20
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
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00006
II.2.9) További információ:
A Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadása után 180 napon belül köteles teljesíteni
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: szociális konyhájának kialakítása a régi iskolában
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:
2019/05/02 (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: Calor-System Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61197653
Postai cím: Bécsi Út 85. fszt. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: info@calor-system.hu
Telefon: +36 203985602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14629246241
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: 78286288
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: Calor-System Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61197653
Postai cím: Bécsi Út 85. fszt. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14629246241
Hivatalos név: M.T.HARDY Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53950266
Postai cím: Tamási Áron Utca 4-6.
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122516213
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12651232243
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:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Sellye Város Önkormányzat (8504/2019)
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: Sellye Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76735556
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 73580900
E-mail: palyazat@sellye.hu
Fax: +36 73580900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sellye.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 sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000317302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 7960 Sellye,Bodonyi utca 10.,hrsz:303/1. alatti telek a város központjától,aPolgármesteri Hivataltól
keletre helyezkedik el.A tervezési ter. egy kb. 33 éves tornaterem áll, tartószerkezetileg ép állapotban.Az
épület homlokzata meglehetősen amortizált, rendkívül hőhidas.A hőhíd következtében a tégla elemek
közötti fuga kirajzolódik.A létesítmény 2 részből áll.Egyrészről a tornateremből,melynek belmagassága
kb. 9,40m,másrészről az öltöző –zuhanyzó- szertár blokkból,melynek belmagassága 3-3,40m.
Mindkettő épületrész lapostetős kialakítású.A tornaterem fölött acél rácsostartó váz es trapézlemez
fedés,míg az öltöző blokk fölött előregyártott beton gerendás–béléstestes födém található,bitumenes
lemez csapadékvíz elleni szigeteléssel.A tornaterema rendelkezésre álló információk alapján az
Agroberáltal volt tervezett.Az acélcsarnokszerkezet dunaújvárosi típús gyártmány volt,poliacélváznévvel.A
kiegészítőhelyiségek gázbeton téglából falazottak, de a tornaterem külső határoló falai is részbenebből
épültek.A falazatok alatt savalapozás készült,mely az acélpillérek helyénkehelyszerűen kiképzett
tömbalapokká szélesedik.Ezen üregekbe készültek az acélpillérek is.A homlokzati nyílászárókacélból
készültek,2 réteg üvegezéssel,míg a belső nyílászárókfaanyagú szerkezetek.A meglevő telek építési
szempontból síknak tekinthető,négyszögletes,jelenleg kiépített útcsatlakozással rendelkezik.
Az érvényes rendezési terv szerint,az övezeti besorolás Vt-5,azaz településközpont vegyeszóna,kialakult
zártsorú beépítéssel.A tornaterem a meglevő isk.épülethez csatlakozik,azonban az átjárást korábban
megszűntették.Jelen tervdokumentációval párhuzamosan az épület,egyéb pályázat segítségével
átépítésre,felújításra kerül,így a tervdokumentációkonlehatároltuk a tervezési területet.Ügyelni kell viszont
arra,h a felújítási tervek közöttátmenettálalható,azaz lehetőség szerint azonos időben kell elkészíteni a
kivitelezési munkálatokat.
Telek:Településközpont vegyes zóna
Kialakult,zártsorú beépítési mód,azonban az építési övezetben szabadonállóbeépítés van előírva
Max.beépíthetőség:25%
Min.zöldfelületi fedettség:40%
Max.építménymag.:7,50m
Meglévő épület bruttó alapterülete: 2022,38 m2
Az építtető Sellye Város Önkorm.,a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 azonosító számú „Asellyei alapfokú
oktatási intézményhez kapcsolódóépület energetikai korszerűsítése”című pályázat megvalósításához
kapcsolódóan a tornaterem energetikai felújítását tervezi.Párhuzamosan a Szigetvári Tankerületi
Közp.egyéb pályázat útján(EFOP) átalakítja,felújítja a kapcsolódó iskolaépületet,melynek során a
tornaterem is érintett lesz.A tervezett építményt jelen TOP pályázat útján felújítjuk úgy,h a homlokzati
falazatokutólagosan hőszigetelve lesznek.A nyílászárók korszerű üvegezésű ablakokra és ajtókrakerülnek
kicserélésre,továbbá a lapostető szerkezetek is új,hő-és vízszig. réteget kapnak.A déli homlokzati
felületen 35 fok hajlásszögben,új acél tartószerkezetre épített 38db 275W teljesítményű (12,5kWpinverter
teljesítményű) napelemes rendszer került létesítésre.
Az akadálymentesítést is figyelembevéve,a tornaterem déli bejárata előtt új járdarámpátalakítunk ki,mely a
3%-os emelkedést nem haladhatja meg.
Az építmény±0,00szintje a tervezett épület bejárati ajtó mögötti,szélfogó helyiségének padlószintje.
Kivitelező feladata továbbá tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.Az energetikai
beruházással érintett épület(ek) állandó használóit oktatásban kell részesíteni az alkalmazott
megoldásokról,a helyes üzemeltetés szabályairól,valamint a beruházás környezeti hozadékairól,melyet az
épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását,a
műszaki,és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező,annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció,műszaki leírás,árazatlan
költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 110342826 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Sellyei alapfokú oktatási intézmény energetika
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

09331000-8

További tárgyak:

45262690-4

Kiegészítő szójegyzék

45321000-3
45421132-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 7960 Sellye,Bodonyi utca 10. (hrsz.: 303/1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 7960 Sellye,Bodonyi utca 10.,hrsz:303/1. alatti telek a város központjától,aPolgármesteri Hivataltól
keletre helyezkedik el.A tervezési ter. egy kb. 33 éves tornaterem áll, tartószerkezetileg ép állapotban.Az
épület homlokzata meglehetősen amortizált, rendkívül hőhidas.A hőhíd következtében a tégla elemek
közötti fuga kirajzolódik.A létesítmény 2 részből áll.Egyrészről a tornateremből,melynek belmagassága
kb. 9,40m,másrészről az öltöző –zuhanyzó- szertár blokkból,melynek belmagassága 3-3,40m.
Mindkettő épületrész lapostetős kialakítású.A tornaterem fölött acél rácsostartó váz es trapézlemez
fedés,míg az öltöző blokk fölött előregyártott beton gerendás–béléstestes födém található,bitumenes
lemez csapadékvíz elleni szigeteléssel.A tornaterema rendelkezésre álló információk alapján az
Agroberáltal volt tervezett.Az acélcsarnokszerkezet dunaújvárosi típús gyártmány volt,poliacélváznévvel.A
kiegészítőhelyiségek gázbeton téglából falazottak, de a tornaterem külső határoló falai is részbenebből
épültek.A falazatok alatt savalapozás készült,mely az acélpillérek helyénkehelyszerűen kiképzett
tömbalapokká szélesedik.Ezen üregekbe készültek az acélpillérek is.A homlokzati nyílászárókacélból
készültek,2 réteg üvegezéssel,míg a belső nyílászárókfaanyagú szerkezetek.A meglevő telek építési
szempontból síknak tekinthető,négyszögletes,jelenleg kiépített útcsatlakozással rendelkezik.
Az érvényes rendezési terv szerint,az övezeti besorolás Vt-5,azaz településközpont vegyeszóna,kialakult
zártsorú beépítéssel.A tornaterem a meglevő isk.épülethez csatlakozik,azonban az átjárást korábban
megszűntették.Jelen tervdokumentációval párhuzamosan az épület,egyéb pályázat segítségével
átépítésre,felújításra kerül,így a tervdokumentációkonlehatároltuk a tervezési területet.Ügyelni kell viszont
arra,h a felújítási tervek közöttátmenettálalható,azaz lehetőség szerint azonos időben kell elkészíteni a
kivitelezési munkálatokat.
Telek:Településközpont vegyes zóna
Kialakult,zártsorú beépítési mód,azonban az építési övezetben szabadonállóbeépítés van előírva
Max.beépíthetőség:25%
Min.zöldfelületi fedettség:40%
Max.építménymag.:7,50m

Meglévő épület bruttó alapterülete: 2022,38 m2
Az építtető Sellye Város Önkorm.,a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 azonosító számú „Asellyei alapfokú
oktatási intézményhez kapcsolódóépület energetikai korszerűsítése”című pályázat megvalósításához
kapcsolódóan a tornaterem energetikai felújítását tervezi.Párhuzamosan a Szigetvári Tankerületi
Közp.egyéb pályázat útján(EFOP) átalakítja,felújítja a kapcsolódó iskolaépületet,melynek során a
tornaterem is érintett lesz.A tervezett építményt jelen TOP pályázat útján felújítjuk úgy,h a homlokzati
falazatokutólagosan hőszigetelve lesznek.A nyílászárók korszerű üvegezésű ablakokra és ajtókrakerülnek
kicserélésre,továbbá a lapostető szerkezetek is új,hő-és vízszig. réteget kapnak.A déli homlokzati
felületen 35 fok hajlásszögben,új acél tartószerkezetre épített 38db 275W teljesítményű (12,5kWpinverter
teljesítményű) napelemes rendszer került létesítésre.
Az akadálymentesítést is figyelembevéve,a tornaterem déli bejárata előtt új járdarámpátalakítunk ki,mely a
3%-os emelkedést nem haladhatja meg.
Az építmény±0,00szintje a tervezett épület bejárati ajtó mögötti,szélfogó helyiségének padlószintje.
Kivitelező feladata továbbá tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása.Az energetikai
beruházással érintett épület(ek) állandó használóit oktatásban kell részesíteni az alkalmazott
megoldásokról,a helyes üzemeltetés szabályairól,valamint a beruházás környezeti hozadékairól,melyet az
épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását,a
műszaki,és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,mennyiségeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező,annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció,műszaki leírás,árazatlan
költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (12-60 hónap) 15
2 Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint): Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Vállalkozási szerződés - Sellye energetika Rész száma: Elnevezés: Sellyei alapfokú
oktatási intézmény 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:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62392031
Postai cím: Dráva Utca 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: oesr@oesr.hu
Telefon: +36 73480321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 73480322
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111334070
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 110342826
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: Geoépker Mezőgazdasági Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91120120
Postai cím: Rákóczi Utca 77
Város: Kétújfalu
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7975
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772946202
Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62392031
Postai cím: Dráva Utca 4.

Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505202
Hivatalos név: MB-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81586682
Postai cím: Mohácsi Út 18/4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13938620202
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:
2019/03/18 (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:
2019/05/14 (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

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kö (8317/2019)
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: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10326974
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Borbás Zsuzsanna
Telefon: +36 304931603
E-mail: borbas.zsuzsanna@hatvan.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: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 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 és kapcsolódó feladatok ellátása”
Hivatkozási szám: EKR000236092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A megbízás konkrét tárgya a Megbízó kezelésében lévő, volt Hatvan-Mátra Cukorgyár (3000 Hatvan,
Radnóti tér 2.) területének őrzés-védelmi és egyéb szolgáltatási feladatainak ellátása.
A terület részben az Önkormányzat, részben pedig a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. kezelésében áll.
A megbízásra vonatkozó szabályrendszert a kezelők közösen alakítják ki, szakmai felügyeletet és
iránymutatást a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. gyakorol az ajánlattévő felé.
A szolgáltatást a szerződéskötés napjától a következő létszámban és munkarendben látja el:
1 fő 24 órás szolgálatban (munkanapokon 07:00-07:00)
1 fő 12 órás szolgálatban (munkanapokon 07:00-19:00)
1 fő 24 órás szolgálatban (munkaszüneti és ünnepnapokon 07:00-07:00)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)

Elnevezés: „Őrzés-védelmi és kapcsolódó feladatok ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megbízás konkrét tárgya a Megbízó kezelésében lévő, volt Hatvan-Mátra Cukorgyár (3000 Hatvan,
Radnóti tér 2.) területének őrzés-védelmi, illetve kapcsolódó szolgáltatásként ügyfélforgalmi és adatkezelési
feladatainak ellátása.

A terület részben az Önkormányzat, részben pedig a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. kezelésében áll.
A megbízásra vonatkozó szabályrendszert a kezelők közösen alakítják ki, szakmai felügyeletet és
iránymutatást a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit
Közhasznú Kft. gyakorol az ajánlattévő felé.
Az objektum első része kerítéssel, épülettel körülhatárolt, a hátsó részen (amely az első résztől kerítéssel
elválasztott, azonban a körülötte lévő telekrészektől nem elválasztott) három épület található. Az első lezárt
tároló, a második szerkezetkészre visszabontott épület nyílászárók nélkül, a harmadik egy kémény.
Az első részen egy L alakú épület melletti kapubejárón (sorompó van de nem működik) keresztül zajlik
a járműforgalom, az épület utcafrontján, egy bejárati ajtón bonyolítják a személyforgalmat. A terület első
részén az L alakú épületen kívül egy önálló épület, a városi könyvtár található.
Az első részen az L alakú épületben egy szociális intézmény irodája, valamint két egyesület edzőtermei
találhatóak, az emeleti részen bérlemények (irodák) vannak.
A területen kamera,- riasztó rendszer nem üzemel, tűzjelző van. Az épületek körül meghatározott rendben
járművek parkolhatnak.
A szolgáltatást a szerződéskötés napjától a következő létszámban és munkarendben látja el:
1 fő 24 órás szolgálatban (munkanapokon 07:00-07:00)
1 fő 12 órás szolgálatban (munkanapokon 07:00-07:00)
1 fő 24 órás szolgálatban (munkaszüneti és ünnepnapokon 07:00-07:00)
A volt Hatvan-Mátra Cukorgyár (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) területén ellátandó feladatok végrehajtásának
konkrét, részletes leírását a megbízott készíti, ami megbízó írásos jóváhagyásával válik hatályossá és a
szerződés mellékletét képezi. A feladatok munkakörönkénti elosztására ajánlattévő tesz javaslatot.
A feladatrendszer hatékonyabb elvégzése, a költségek és a humánerőforrás racionalizálása érdekében az
ajánlattevő technikai vagy egyéb jellegű felajánlást/ajánlást tehet, amely az ajánlat részét képezi.
A munkavállalók a feladatot a megbízott által javasolt, megbízó által elfogadott munkaruhában és
felszereléssel látják el, mely biztosítása a megbízott feladata.
Megbízó a feladatot ellátók számára térítés nélkül gondoskodik a szociális szolgálati helyről és a feladat
végzéséről szükséges berendezésekről. A megbízó a szolgálat ellátásához szükséges mértékű közüzemi
szolgáltatásokat (elektromos energia, víz, fűtés, csatorna) térítésmentesen biztosítja megbízott részére.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentum 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 Megajánlásra kerülő szakemberek többlettapasztalata (hónapban) (min.1
hó, max. 60 hó/fő) 10
2 A teljesítésében részt vevő személyi állományon belül az ajánlattevővel munkaviszonyban álló
munkavállalók aránya (%) 10
3 Szakmai ajánlat minősége: A személyi állomány ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek,
műszaki megoldások, a módszerek és megoldások kidolgozottságának mértéke és szakmai
megfelelősége 10
4 Szakmai ajánlat minősége:Toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási eljárások és
szakmai megfelelősége 10
5 Megajánlott 24 havi technikai fejlesztés összege (Ft) (min. nettó 500.000 - max. 2.000.000 Ft) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó megbízási átalánydíj (Ft/hó) Súlyszám - 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.7.: A szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napján lép hatályba és a szerződés
hatálybalépésétől számított 24 hónapig hatályában fennmarad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§
(6) rendelkezéseinek figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a
szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.
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: „Őrzés-védelmi és kapcsolódó feladatok ellátása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/01 (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: 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: Target Group Facility Management Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55719306
Postai cím: Szentendrei Út 202
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: brigitta.pecsi@targetgroup.hu
Telefon: +36 205191111
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25176151241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51751320
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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: Target Group Facility Management Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55719306
Postai cím: Szentendrei Út 202
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25176151241
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:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (8746/2019)
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: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503810
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Móra úti bölcsőde és az Aranyi Sándor úti bölcsőde
felújításához és energetikai fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR001119592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Móra úti bölcsőde és az Aranyi Sándor úti bölcsőde felújításához és
energetikai fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 287928977 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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 – Móra úti bölcsőde
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45260000-7

Kiegészítő szójegyzék

45261400-8
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45421100-5
45430000-0
45442100-8
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Móra Ferenc út 2. (hrsz 1428/5.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Móra úti bölcsőde felújításához és energetikai fejlesztéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok
elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a műszaki dokumentációban részletesen meghatározottak
szerint:
Főbb feladatok és mennyiségek:
- Tervezési feladatok:
• Kivitelezési tervdokumentáció készítése
• Minden egyéb terv, valamint dokumentáció, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez
- Kivitelezési feladatok:
TOP-621:
• Belső felújítás
- Meglévő válaszfalak bontása (AKM mosdó, egységek vizes helyiségei) 151,8 m2
- Új gipszkarton válaszfalak készítése 138,75 m2
- Belső vakolatok javítása 125 m2
- Felületek átkaparása: 550 m2
- Felületek glettelés, előfestés: 450 m2
- Belső festés teljes (mélyalapozás, festés) készítése: 2120 m2
• Nyílászárók
- Belső nyílászárók cseréje szükség szerint: AJ-02 (101/213): 21 db
• Gépészet:
- Szennyvízcsövek cseréje új pvc csövekre
- Meglévő vizesblokkok felújítása (Felnőtt mosdók, Fürösztők),
• Akadálymentesítés
- Mosdó kialakítása (komplexen)
- Új bejárati rámpa építése, meglévő helyén
- Kapu (90 cm szabad nyílásméretű) kaputelefonnal
- Parkoló és vezető sáv kialakítása
- Indukciós hurok, tapintható térképek, infótáblák
• Villamos
- Villamoshálózat korszerűsítése (gyengeáram)
- Tűzvédelem a tűzvédelmi tervfejezet alapján jelzőfények, biztonsági fények kiépítése
• EGYÉB
- Napvédők bontása: 8 db
- Karos homlokzati textilárnyékoló felszerelése: 9 db
- Gumiburkolat fektetése, kiegyenlített aljzatra, ragasztással: 189,5 m2
TOP-651:
• Homlokzat
- Homlokzati állványépítés 830 m2
- Homlokzati alapvakolat készítése 280 m2
- Homlokzatburkolat készítése: KLINKER tégla burkoló lapok 428,6 m2
- Lábazatszigetelés készítése15 cm XPS: 64,54 m2
- Homlokzati hőszigetelés készítése: 15 cm EPS: 734 m2
- Homlokzati hőszigetelés készítése: 15 cm kőzetgyapot: 225 m2
- Attikafal hőszigetelés készítése 15 cm XPS: 276,60 m2
- Bejáratok előtti vb előtetők szigetelés körbecsomagolással, tetején lejtésképzésben 15 cm EPS
• Belső felújítás
- Talajnedvesség elleni szigetelés készítése feltárások után: 120 m2
- Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés készítése lábazaton falátvágásos módszerrel: 55,8 ker.m2
- Betonaljzat készítése: 66,0 m3
- Meglévő padlórétegrend szükség szerinti bontása, új készítése az egységek vizesblokk helyiségeiben:
145,4 m2
• Tető:
- Lapostető teljes felújítása: 798 m2
- Leterhelő réteg bontása: 39,9 m3
- Lapostető bontása a vasbeton födémig: 798 m2
- Attika szigetelés bontása 129 m2
- Belső csapadékvíz elvezető rendszer bontása
- Új csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (vízelvezetés a hőszigetelésben)
- Lejtésképző betonréteg készítése (min szerkezeti vtg 5 cm): 10,6 m3
- Tető hőszigetelés készítése 10+12 cm EPS: 798 m2
- Leterhelés készítése 39 m3

- Bitumenes vízszigetelés készítése előkészítéssel: 798 m2
- Attika vízszigetelés készítése előkészítéssel: 129 m2
- Attikabádogozás készítése 318 m2
• Nyílászárók
- Homlokzati nyílászárók cseréje műanyag nyílászárókra járulékos építőmesteri munkákkal:
- Nyílászárók bontása: 85 m2
- Téglaburkolat bontása: 55 m2
- Keskenyvakolatpótlás: 85 m
- Ablakkönyöklő elhelyezés kívül- belül: 135 m
Új nyílászárók beépítése:
- ablakok:
90/65 bukó–nyíló: 39 db
90/65 fix: 15 db
90/90 bukó-nyíló: 26 db
60/65 bukó nyíló: 6 db
90/160 bukó-nyíló: 33 db
90/160 fix: 12 db
90/50 fix: 12 db
90/150 bukó-nyíló: 5 db
- ajtók:
AJ-01 (110/210): 4 db
AJ-03 (110/265): 4 db
AJ-04 (110/210): 1 db
• Gépészet:
- HMV rendszer felülvizsgálata és korszerűsítése, különböző keresztmetszetben: 441 m
- Hőleadók, szerelvényekkel együtt történő cseréje: 60 db
• Villamos
- 9 kW NAPELEM rendszer
- Világítótestek (116 db.) és vezetékek cseréje
- Villámvédelem (202 m felfogó, 18 m földelő, 10 db földelőrúd)
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott
műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama
(0-36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2.1-2.3. pontja szerinti szakembereknek az épület(ek) energetikai
felújításának irányításában szerzett összesített többlet szakmai tapasztalata (0 - 36 hónap) 15
3 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. pontja szerinti szakember épület(ek) energetikai felújításának
tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 - 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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-6.2.1-16 és TOP-6.5.1-16
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát, valamint a Kbt. 81. § (4)
bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés
e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

II.2.1)

Elnevezés: 2. rész – Aranyi Sándor úti bölcsőde
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45111100-9

További tárgyak:

45260000-7

Kiegészítő szójegyzék

45261400-8
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45421100-5
45430000-0
45442100-8
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Aranyi Sándor út 1. (hrsz 9107/13.).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Aranyi Sándor úti bölcsőde felújításához és energetikai fejlesztéséhez szükséges tervezési és
kivitelezési feladatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a műszaki dokumentációban részletesen
meghatározottak szerint:
Főbb feladatok és mennyiségek:
- Tervezési feladatok:
• Kivitelezési tervdokumentáció készítése
• Minden egyéb terv, valamint dokumentáció, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez
- Kivitelezési feladatok:
TOP 621
Belső festés:
• Előfestés: 3500,0 m2
• Glettelés: 1100,0 m2
• Falfelületek alapozása: 3440,0 m2
• Falfelületek festése: 3440,0 m2
Csoportszobák felújítása:
• Lapburkolatok bontása: 126,1 m2
• Falburkolat bontása: 320,0 m2
• PVC burkolat bontása: 350,8 m2
• Sima oldalfalvakolat készítése: 320,0 m2
• Padlóburkolatok készítése: 126,0 m2
• Falburkolat készítése: 320,0 m2
• PVC burkolat készítése: 350,8 m2
Konyha kialakítás:
• Lapburkolatok bontása: 44,53 m2
• Falburkolat bontása: 45,16 m2
• Padlóburkolatok készítése: 44,53 m2
• Falburkolat készítése: 45,13 m2
• Nyílászárók bontása: 11,34 m2
Térkőburkolatok kialakítása:
• Járdák, teraszok bontása, homokos kavicságyazattal: 155,0 m2
• Térkőburkolat: 155,0 m2
• Szegélykő építés: 75,0 fm
• Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése: 24,0 m3
• Fagyálló alap készítése: 12,0 m3
Akadálymentesítés
Belső ajtók cseréje AKM útvonalon
Szaniterek cseréje
Biztonsági világítás
Gyengeáram:

• Horony vésés: 90,0 fm
• Fészek vésés: 11 db
• Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése: 100,0 fm
• Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése: 150,0 fm
• Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése: 550,0 fm
• Informatikai rendezőszekrény összeállítása: 1 db
TOP 651
Homlokzat hőszigetelés:
• Homlokzati csőállvány állítása: 1453,0 m2
• Kiegészítő homlokzati alapvakolat készítése: 951,0 m2
• Nemesvakolat készítése: 1133,0 m2
• Lábazat vakolat készítése: 129,0 m2
• Vakolat javítás: 220,0 m2
• Vakolat pótlás: 550,0 m2
• Kőzetgyapot szigetelés készítése: 330,0 m2
• XPS szigetelés készítése: 129,0 m2
• EPS szigetelés készítése: 1133,0 m2
Nyílászáró csere:
• Nyílászárók bontása: 320,0 m2
• Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, több méretben: 196 db
Tető:
• Falfedések bontása: 360,0 m
• Falfedések készítése: 345,2 m
• Ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontás: 1300,0 m2
• Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyók, pára- vagy salakszellőzők bontása: 260 db
• Szórt poliuretánhab hőszigetelés eltávolítása: 1300,0 m2
• Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen: 1300,0 m2
• Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen: 472,0 m2
• Tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó, páraszellőző elhelyezése: 240db
• EPS szigetelés készítése: 1300,0 m2
Árnyékolás:
• Ollós árnyékolók bontása: 13 db
• Új Ollós árnyékolók felszerelése: 8 db
• Homlokzati előtetők felújítása, visszaszerelése: 5 db
Konyha légtechnikai rendszer kiépítése, beüzemelése
Akadálymentesítés:
Fűtési rendszer átalakítása:
• Lapradiátorok leszerelése: 80 db
• Termosztatikus szelepfej felszerelése: 80 db
• Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése: 80 db
Világítás-vezeték kiépítés:
• Faláttörés téglafalban: 45 db
• Horony vésés: 1260,0 fm
• Fészek vésés: 6 db, téglafalban, 0,015 m³-ig
• Vezetékek bontása: 590,0 fm
• Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása: 224 db
• Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése: 1240,0 fm
• Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése: 240,0 fm
• Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe: 3600,0 fm
• Kábelszerű vezeték elhelyezése: 1855 m
• Fogyasztásmérés, főelosztó, alelosztó és elosztók összeállítása: 7 db
• Lámpatest elhelyezése: 264 db
Villámvédelem:
• Meglévő rendszer bontása: 200,0 fm
• Új rendszer kialakítása: 205,0 fm
• Napelem telepítése a lapostetőn, tartószerkezettel, leterheléssel: 13 kW
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott
műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama
(0-36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2.1-2.3. pontja szerinti szakembereknek az épület(ek) energetikai
felújításának irányításában szerzett összesített többlet szakmai tapasztalata (0 - 36 hónap) 15
3 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. pontja szerinti szakember épület(ek) energetikai felújításának
tervezésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (0 - 36 hónap) 5
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. 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-6.2.1-16 és TOP-6.5.1-16
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát, valamint a Kbt. 81. § (4)
bekezdésben foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bekezdés
e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
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 – Móra úti bölcsőde
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35811712
Postai cím: Szellőrózsa Utca 12
Város: Budapest, X.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: electronic.market@av-mail.hu
Telefon: +36 709416546
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25943566242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 120192636
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119848599
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35811712
Postai cím: Szellőrózsa Utca 12
Város: Budapest, X.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25943566242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész – Aranyi Sándor úti bölcsőde
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:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35811712
Postai cím: Szellőrózsa Utca 12
Város: Budapest, X.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: electronic.market@av-mail.hu
Telefon: +36 709416546
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25943566242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 168499504
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 168080378
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő,
erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: TOP-BUILD Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35811712
Postai cím: Szellőrózsa Utca 12
Város: Budapest, X.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25943566242
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:
Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását, így nem rendelkezik
információval a tekintetben,
hogy alvállalkozók bevonása valószínűsíthető-e.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (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

Tamási Város Önkormányzata (8359/2019)
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: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36312382
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: titkarno@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.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: „Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése” című, TOP-1.1.1-15TL1-2016-00005 kódszámú pályázat keretében megvalósuló útcsatlakozás és elosztó tér építési
beruházásainak kivitelezése ("A" projektelem), vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám: EKR000477972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése” című, TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 kódszámú
pályázat keretében megvalósuló útcsatlakozás és elosztó tér építési beruházásainak kivitelezése ("A"
projektelem), vállalkozási szerződés keretében
I. részajánlati kör: Sárrázó/útcsatlakozás építése
A tervezett útcsatlakozás a 65. sz. főút 47+514 km sz.-ben, a jobb oldalon indul keleti irányba. Vonalvezetése a teljes szakaszon egyenes, a rendelkezésre álló 22 m széles ingatlan közepén halad 49 m
hosszan. Magassági vonalvezetése a tervezési szakaszon a szintbeni csatlakozás miatt igazodik a 65. sz.
főút meglévő tetőszelvényű burkolatához, ami a környező terephez képest kis mértékű bevágást jelent. 500
m sugarú homorú ív után 2,00%-os emelkedővel éri el a 30-40 cm-es terepszint feletti magasságot.
II. részajánlati kör: Iparterületi elosztó tér építése
A tervezett elosztótér a kialakított sárrázó végszelvényétől (0+049) indul keleti irányba. Vonalvezetése
a teljes szakaszon egyenes, a rendelkezésre álló 22 m széles ingatlan közepén halad 151 m hosszan.
Magassági vonalvezetése a tervezési szakaszon igazodik a sárrázó tervezett tetőszelvényű burkolatához,
ami a környező terephez képest kis mértékű bevágást jelent. A sárrázó végétől a 2,00%-os emelkedőt
folytatva egy 2000 m sugarú domború ív után 0,35%-os eséssel éri el a terepszintet a tervezési szakasz
végén.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka egyik részajánlati körben sem
engedélyköteles. Az útcsatlakozás közúti hozzájárulás birtokában kivitelezhető.
Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
Feladat részét képezi a kivitelezés előtt a „Mintavételi és Minősítési Terv” dokumentum elkészítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 69013099 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Sárrázó/útcsatlakozás építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45233123-7

További tárgyak:

45111290-7

Kiegészítő szójegyzék

45233228-3
45247112-8
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, hrsz.: 0249/21, 0175/1, 2575
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. részajánlati kör: A tervezett útcsatlakozás a 65. sz. főút 47+514 km sz.-ben, a jobb oldalon indul keleti
irányba. Vo-nalvezetése a teljes szakaszon egyenes, a rendelkezésre álló 22 m széles ingatlan közepén
halad 49 m hosszan. Magassági vonalvezetése a tervezési szakaszon a szintbeni csatlakozás miatt
igazodik a 65. sz. főút meglévő tetőszelvényű burkolatához, ami a környező terephez képest kis mértékű
bevágást jelent. 500 m sugarú homorú ív után 2,00%-os emelkedővel éri el a 30-40 cm-es terepszint feletti
magasságot.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka egyik részajánlati körben
sem engedélyköteles. Az útcsatlakozás közúti hozzájárulás birtokában kivitelezhető.Ajánlatkérő az
engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti. Feladat részét képezi a
kivitelezés előtt a „Mintavételi és Minősítési Terv” dokumentum elkészítése.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, 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
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat 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 beru-házás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint
az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2
2 A teljesítésbe bevont felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 1

Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Iparterületi elosztó tér építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233123-7

További tárgyak:

45111290-7
45233228-3
45247112-8
45316110-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, hrsz.: 0249/21
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör: A tervezett elosztótér a kialakított sárrázó végszelvényétől (0+049) indul keleti irányba.
Vonalvezetése a teljes szakaszon egyenes, a rendelkezésre álló 22 m széles ingatlan közepén halad 151
m hosszan. Magassági vonalvezetése a tervezési szakaszon igazodik a sárrázó tervezett tetőszelvényű
burkolatához, ami a környező terephez képest kis mértékű bevágást jelent. A sárrázó végétől a 2,00%-os
emelkedőt folytatva egy 2000 m sugarú domború ív után 0,35%-os eséssel éri el a terepszintet a tervezési
szakasz végén.Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka egyik részajánlati
körben sem engedélyköteles. Az útcsatlakozás közúti hozzájárulás birtokában kivitelezhető.Ajánlatkérő az
engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti. Feladat részét képezi
a kivitelezés előtt a „Mintavételi és Minősítési Terv” dokumentum elkészítése. A fentiekben leírt mennyiségi
adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, 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
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol-gáltatásokat 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 beru-házás megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint
az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2
2 A teljesítésbe bevont felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min. 0
hónap, max. 36 hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer
lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető
felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sárrázó/útcsatlakozás építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27630469
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27628416
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: közművezetékek
kiváltása, bitumenes burkolat készítése, forgalomtechnika
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295688217
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Bonyhádi Utca 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7140

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Iparterületi elosztó tér építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41386500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41384683
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: közművezeték
kiváltása, napelemes kandelláber telepítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295688217
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11295530217
Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Bonyhádi Utca 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217
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:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (8625/2019)
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: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76408326
Postai cím: Törteli Út 1-3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bobál István
Telefon: +36 53310011
E-mail: bobal.istvan@toldykorhaz.hu
Fax: +36 53310860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.toldykorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP-6.3.5-17-2017-00026. II. (A betegbiztonság növelését célzó fejlesztések
megvalósításához szükséges eszközök, rendszerek beszerzése 1-5 részben)
Hivatkozási szám: EKR000139472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei VEKOP-6.3.5-17-2017-00026. II. (A betegbiztonság növelését
célzó fejlesztések megvalósításához szükséges eszközök, rendszerek beszerzése) 1-5 rész, összesen: 70
db
1.rész: Kézfertőtlenítés technika megfelelőségét mérő rendszer 1 db
2.rész: Falra szerelhető műanyag, könyökkaros folyékony szappan adagoló: 45 db
3.rész: Falra szerelhető érintésmentes adagoló berendezés: 2 db,
4.rész: Műtőben használható rozsdamentes adagoló: 12 db
5.rész: Fém fali adagoló: 10 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata: a felsorolt eszközök, rendszerek leszállítása,
üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalással a jótállási idő alatt, valamint
a személyzet betanítása, magyar nyelvű szerviz háttér biztosítása. A szerviz megléte a szerződéskötés
feltétele. Csatolni kell a megajánlott eszközök, rendszerek magyar nyelvű leírását.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki
előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki
leírásoknak való megfelelést fogad el.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 4961712 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Kézfertőtlenítés technika megfelel.mérő rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700. Cegléd, Törteli
út 1-3.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
Adásvétel
Mennyiség: Kézfertőtlenítés technika megfelelőségét mérő rendszer 1 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata: a felsorolt eszközök, rendszerek leszállítása,
üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalással a jótállási idő alatt, valamint
a személyzet betanítása, magyar nyelvű szerviz háttér biztosítása. A szerviz megléte a szerződéskötés
feltétele. Csatolni kell a megajánlott eszközök, rendszerek magyar nyelvű leírását.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki
előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki
leírásoknak való megfelelést fogad el.
(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 dolgozók egyéni azonosítására szolgáló RFID azonosító
használatának lehetősége a berendezéssel, 40 db RFID kártya biztosításával (igen/nem) 15
2 2. Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support, személyes oktatás biztosítása
(igen/nem) 5
3 3. Működtető személyzet folyamatos képzése (igen/nem) 5
4 4. Rendszeres karbantartás és szerviz biztosítása díjmentesen a jótállás teljes időszaka alatt
(igen/nem 5
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. 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: VEKOP-6.3.5-17-2017-00026
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: minőségi szempont: 1, 2, 3, 4, szempontok esetében ponthatárok közötti pontkiosztás,
Igen/Nem, Funkció megléte: igen=10 pont, a funkció hiánya: nem=0 pont.
Ár: fordított arányosítás. Ponttartomány 0-10. Részletesen a közbeszerzési dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Falra szer.műa.könyökkaros foly.szappan adagoló
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700. Cegléd, Törteli
út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
Adásvétel
Mennyiség: Falra szerelhető műanyag könyökkaros folyékony szappan adagoló: 45 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata: a felsorolt eszközök, rendszerek leszállítása,
üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalással a jótállási idő alatt, valamint
a személyzet betanítása, magyar nyelvű szerviz háttér biztosítása. A szerviz megléte a szerződéskötés
feltétele. Csatolni kell a megajánlott eszközök, rendszerek magyar nyelvű leírását.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.

Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki
előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki
leírásoknak való megfelelést fogad el.
(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. Egyszerűen állítható adagolás (min. 3 adagolás beállításának
lehetősége (igen/nem) 10
2 2. Univerzális befogadó képesség (többféle űrtartalmú flakonhoz) (igen/nem) 10
3 3. Utáncsöpögés nélküli adagolás (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. 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: VEKOP-6.3.5-17-2017-00026
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: minőségi szempont: 1, 2, 3, szempontok esetében ponthatárok közötti pontkiosztás,
Igen/Nem, Funkció megléte: igen=10 pont, a funkció hiánya: nem=0 pont.
Ár: fordított arányosítás. Ponttartomány 0-10. Részletesen a közbeszerzési dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Falra szer.érintésmentes adagoló berendezés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700. Cegléd, Törteli
út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
Adásvétel
Mennyiség: Falra szerelhető érintésmentes adagoló berendezés: 2 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata: a felsorolt eszközök, rendszerek leszállítása,
üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalással a jótállási idő alatt, valamint
a személyzet betanítása, magyar nyelvű szerviz háttér biztosítása. A szerviz megléte a szerződéskötés
feltétele. Csatolni kell a megajánlott eszközök, rendszerek magyar nyelvű leírását.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki
előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki
leírásoknak való megfelelést fogad el.
(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. Egyszerűen állítható adagolás (min. 5 adagolás beállításának
lehetősége (igen/nem) 10
2 2. Univerzális befogadó képesség (többféle űrtartalmú flakonhoz) (igen/nem) 10
3 3. Permetezéses technológia (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. 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: VEKOP-6.3.5-17-2017-00026
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: minőségi szempont: 1, 2, 3, szempontok esetében ponthatárok közötti pontkiosztás,
Igen/Nem, Funkció megléte: igen=10 pont, a funkció hiánya: nem=0 pont.
Ár: fordított arányosítás. Ponttartomány 0-10. Részletesen a közbeszerzési dokumentumban.
II.2.1)
Elnevezés: Műtőben haszn.rozsdamentes adagoló
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700. Cegléd, Törteli
út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
Adásvétel
Mennyiség: Műtőben használható rozsdamentes adagoló: 12 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata: a felsorolt eszközök, rendszerek leszállítása,
üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalással a jótállási idő alatt, valamint
a személyzet betanítása, magyar nyelvű szerviz háttér biztosítása. A szerviz megléte a szerződéskötés
feltétele. Csatolni kell a megajánlott eszközök, rendszerek magyar nyelvű leírását.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki
előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki
leírásoknak való megfelelést fogad el.
(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. Egyszerűen állítható adagolás (min. 3 adagolás beállításának
lehetősége (igen/nem) 10
2 2. Színes (fehértől és szürkétől eltérő) adagoló (igen/nem) 10
3 3. Autoklávozható és műszermosogató gépben tisztítható (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. 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: VEKOP-6.3.5-17-2017-00026
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: minőségi szempont: 1, 2, 3, szempontok esetében ponthatárok közötti pontkiosztás,
Igen/Nem, Funkció megléte: igen=10 pont, a funkció hiánya: nem=0 pont.
Ár: fordított arányosítás. Ponttartomány 0-10. Részletesen a közbeszerzési dokumentumban.

II.2.1)

Elnevezés: Fém fali adagoló
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 2700. Cegléd, Törteli
út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árubeszerzés
Adásvétel
Mennyiség: Fém fali adagoló: 10 db
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő feladata: a felsorolt eszközök, rendszerek leszállítása,
üzembehelyezése, 12 hónap teljeskörű garancia és karbantartás vállalással a jótállási idő alatt, valamint
a személyzet betanítása, magyar nyelvű szerviz háttér biztosítása. A szerviz megléte a szerződéskötés
feltétele. Csatolni kell a megajánlott eszközök, rendszerek magyar nyelvű leírását.
A további részletes előírásokat és elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
Ahol az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának műszaki leírásához szabványt, műszaki engedélyt, műszaki
előírásokat, műszaki ajánlást nevezett meg, úgy ajánlatkérő ezeket, vagy ezekkel egyenértékű műszaki
leírásoknak való megfelelést fogad el.
(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. EU konform flakonnal kompatibilis, 500-1000ml-es flakonhoz (igen/nem)
10
2 2. Egyszerűen állítható adagolás (min. 3 adagolás beállításának lehetősége (igen/nem) 10
3 3. Autoklávozható és műszermosogató gépben tisztítható (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – nettó össz. 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: VEKOP-6.3.5-17-2017-00026
II.2.9) További információ:
Értékelés módszere: minőségi szempont: 1, 2, 3, szempontok esetében ponthatárok közötti pontkiosztás,
Igen/Nem, Funkció megléte: igen=10 pont, a funkció hiánya: nem=0 pont.
Ár: fordított arányosítás. Ponttartomány 0-10. Részletesen a közbeszerzési 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: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kézfertőtlenítés technika megfelel.mérő 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:
2019/04/30 (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: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83626395
Postai cím: Puskás Tivadar út 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: sales@noritix.hu
Telefon: +36 307302632
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23998763
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25475649213
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: 4200000
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: üzembehelyezés,
oktatás, szerviz
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: Noritix Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83626395
Postai cím: Puskás Tivadar út 5.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25475649213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Falra szer.műa.könyökkaros foly.szappan adagoló
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:
2019/04/30 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 225000
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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
Hivatalos név: Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52513123
Postai cím: Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251243
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Falra szer.érintésmentes adagoló berendezés
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:

2019/04/30 (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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: info@allegro.hu
Telefon: +36 13502107
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13291854
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
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: 216712
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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 4 Elnevezés: Műtőben haszn.rozsdamentes adagoló
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:
2019/04/30 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 180000
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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
Hivatalos név: Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52513123
Postai cím: Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251243
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 5 Elnevezés: Fém fali adagoló
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:
2019/04/30 (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: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23530905
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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: 140000
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: ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69704046
Postai cím: Berlini Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10361863241
Hivatalos név: Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52513123
Postai cím: Karolina Út 34. B. lház. 1/5 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12128251243
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20646622
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12278923213
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:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Várpalota Város Önkormányzata (8676/2019)
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: Várpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29205161
Postai cím: Gárdonyi Géza Utca 39.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csöngető Petra
Telefon: +36 88592660
E-mail: csongeto.petra@varpalota.hu
Fax: +36 88592676
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varpalota.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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: Kerékpárút hálózat fejlesztése Várpalotán
Hivatkozási szám: EKR001058682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése Várpalotán a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00014 azonosítószámú
projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződés keretében”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 255298345 (Kérjük, jelezze a beszerzés 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: Kerékpárút hálózat fejlesztése Várpalotán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233161-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye:
3211,141,140,139,154/3,154/4,3216/2,1388,1389/2,1329/6,1336,129/5,110/4,154/5,3216/2,3221/7,3359/2,3212/10
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Folytatás: A teljesítés fő helyszíne: 3359/2, 3221/7
A teljes mennyiség:
Aszfalt burkolatú kerékpárút építése földmunkával, úttükör kialakítással, pályaszerkezeti rétegek
kivitelezésével: 6143 m2
Aszfalt burkolatú járda építés földmunkával, járda tükör kialakítással, pályaszerkezeti rétegek kivitelezésével:
1867 m2
Aszfalt burkolatú gyalogút felújítás, kerékpárúttá alakítás új aszfalt kopóréteg építésével: 890 m2
vízelvezető folyóka építés földmunkával, előre gyártott beton folyóka elemekből 712 m
zárt rendszerű vízelvezető csatornaépítés 200 mm átm. KG PVC csőből, víznyelő aknákkal 88 m
Közvilágítási kandeláber elhelyezés kiegészítő munkákkal betonozással, lámpakarral 33 db
Közvilágítási lámpa felszerelés elektromos bekötéssel 64 db
3,7 m szabad nyílású gyalogos kerékpáros híd átépítés a régi híd részleges elbontásával, új pályalemez
építésével, kiegészítő munkákkal 1 db
II.1.7) Részekre bontás kiegészítése a karakterkorlátra tekintettel:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen
építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból
költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes
koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető
és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása
egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Ajánlatkérő a
részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a tervezett fejlesztésének jelen eljárásban meghatározott
munkái egymással szoros, egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek, egymás
nélkül, vagy eltérő feltételek szerint történő megvalósításuk esetén a tervezett kerékpárút használhatósága
csökkenne és műszaki funkciója korlátozódna. Műszaki okok tételesen: Műszaki munkarészek egymásra
utaltsága, egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése ezáltal magasabb
minőségű munka, Környezetvédelmi szempontok egységes érvényesíthetősége; szükséges egyeztetések,
utazások és környezetterhelés csökkentése, határidők egységes koordinációja Gazdasági okok tételesen:
Ajánlatkérői megtakarítások érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével.
(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. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0
hónap, max. 48 hónap) 10
2 3. M.1.)alkalmassági követelményre bemutatására bemutatott szakember alkalmassági
minimumkövetelményen felüli, közút építése és/vagy felújítása során szerzett többlet szakmai
tapasztalata (0-36 hó) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00014
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
23669 / 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: Kerékpárút hálózat fejlesztése Várpalotán
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:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 176343067
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e
tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 255298345
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: Építés előkészítő
és bontási munkák, vízépítési al-és felépítményi munkák, útépítési al-és felépítményi munkák,
hídépítési
munkák, befejező munkák, közvilágítás létesítési munkák, építőanyagok fuvarozása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) 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: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117

Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
Hivatalos név: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31408697
Postai cím: Mátyás király Utca 25
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12499706213
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244
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:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (8879/2019)
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: 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: Dr. Sódar Anita
Telefon: +36 66523800
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bekescsaba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bekescsaba.hu/
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozut.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Békéscsaba, Szarvasi úti kerékpárút kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000104702019
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 TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 azonosító számú „Békéscsabán,
a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút,
közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése” című projekt
keretén belül a Szarvasi úton kerékpárút létesítéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására
(rövid néven: Szarvasi úton kerékpárút létesítése)– I. rész
és
Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 azonosító számú „Békéscsabán,
a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút,
közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése” című projekt

keretén belül a Szarvasi úton kerékpárút létesítéséhez kapcsolódó hídépítési kivitelezési feladatok
ellátására (rövid néven: Hídépítési feladatok ellátása)– II. rész
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:
07846 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információ: A közbeszerzés európai uniós alapokból
finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
A következő helyett:
Helyesen:
AK a Kbt. 104.§(7) alapján rögzíti, hogy jelen eljárást nem a „Keret-megállapodás keretében
mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így
különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési
és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére” KM-ból
valósítja meg.
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: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők
számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi
és szakmai integrációja
A következő helyett:

I. és II. rész tekintetében:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződések összegének finanszírozása Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból történik.
Projekt címe: „Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában
gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény
létesítése”
Projekt azonosítószám: TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002
A támogatás intenzitása a támogatási szerződés szerint: 100%
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és
hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg
a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdések alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha
ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban
meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, valamint a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseinek megfelelően történik.
Ajánlatkérő 1 darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét
biztosítja, 25-50-75-100%-os készültségi szintnél. Ajánlatkérő az - általános forgalmi adó nélkül
számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg
igénybevételét. Az előleg a teljesítések %-os arányának megfelelően a részszámlákban és a
végszámlában kerül elszámolásra.
II. rész tekintetében:
A Közös Ajánlatkérők részére történő teljesítés során a nyertes ajánlattevő köteles műszakilag
elhatárolni és munkanemenként, pénzügyileg elkülönítetten kezelni a beruházás Magyar Közút
Nonprofit Zrt. által és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott részeit.
Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérőre irányadó finanszírozási feltételeket részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
I. és II. rész tekintetében:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződések összegének finanszírozása Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból történik.
Projekt címe: „Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában
gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény
létesítése”
Projekt azonosítószám: TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002
A támogatás intenzitása a támogatási szerződés szerint: 100%
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és
hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg
a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdések alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha
ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban
meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, valamint a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § rendelkezéseinek megfelelően történik.
Ajánlatkérő 1 darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét
biztosítja, 25-50-75-100%-os készültségi szintnél. Ajánlatkérő az - általános forgalmi adó nélkül
számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg
igénybevételét. Amennyiben a Vállalkozó él az előlegigénylés lehetőségével, az 100 %-ban a
végszámlából kerül levonásra.
II. rész tekintetében:
A Közös Ajánlatkérők részére történő teljesítés során a nyertes ajánlattevő köteles műszakilag
elhatárolni és munkanemenként, pénzügyileg elkülönítetten kezelni a beruházás Magyar Közút
Nonprofit Zrt. által és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott részeit.
Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérőre irányadó finanszírozási feltételeket részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza.
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: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8709/2019)
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: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lakások felújítása 2019. II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000514532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati lakások felújítása 2019. II. ütem
2 részajánlattételi lehetőséggel 1.rész (5db lakás) és 2. rész (5db lakás)
1.rész
1.lakás:1101 Bp., Csilla utca 4.b. III. em. 705. 38 m2
2.lakás:1101 Bp., Csilla utca 9.a. II. em. 491. 29 m2
3.lakás:1101 Bp., Csilla utca 10.a. I. em. 426. 36 m2
4.lakás:1101 Bp., Csilla utca 10.c. I.em. 459. 35 m2
5.lakás:1101 Bp., Salgótarjáni utca 47.b. II. em. 392. 39 m2
2.rész
1.lakás:1103 Bp., Alkér utca 13. fszt. 4. 31 m2
2.lakás:1105 Bp., Bolgár utca 10. fszt. 10. 23 m2
3.lakás:1105 Bp., Gergely utca 6. fszt. 4. 28 m2
4.lakás:1103 Bp., Gergely utca 38. fszt. 15. 25 m2
5.lakás:1103 Bp., Szlávy utca 37. fszt. 1/a. 34 m2
Felújítandó terület nagysága összesen: 318 m2
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:
07673 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
. .
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: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:30 (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
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)

Kiegészítő szójegyzék

Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:30 (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:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadásával egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumok
módosításáról rendelkezett. A közbeszerzési dokumentumok módosítására tekintettel az ajánlatkérő
az eredeti ajánlattételi határidőt meghosszabbította.
Ajánlatkérő az eredeti hirdetmény "IV.2.2." (ajánlattételi határidő) pontjában és „IV.2.6” (bontás
időpontja) pontjában feltüntetett dátumok alábbiak szerinti módosítása iránt intézkedett.
IV.2.2. pont: 2019/05/15 10:00 helyett 2019/05/17 09:30
IV.2.6. pont: 2019/05/15 12:00 helyett 2019/05/17 11:30
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Magyar Természetjáró Szövetség (8664/2019)
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: Magyar Természetjáró Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69013364
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tassy Márk
Telefon: +36 13112467
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Fax: +36 13327177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termeszetjaro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Hivatalos név: Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92351747
Postai cím: Honvéd Utca 2
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jámbor László István
Telefon: +36 99506810
E-mail: titkarsag@taegrt.hu
Fax: +36 99388001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.taegrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lombkorona tanösvény és Erdő Háza kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000099372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Lombkorona tanösvény és Erdő Háza kivitelezése az alábbiak szerint:
1. rész - Lombkorona tanösvény: a tanösvény hossza 200 m (a Károly magaslat (+394 mBf,
Károly kilátó) és a Dalos-hegy (+403 mBf, TVtorony) közötti vegyes erdős területen, a tanösvény
magassága változó (8-14 m);
2. rész - Erdő Háza kivitelezése: ökoturisztikai központ létesítése (három épület: főépület [A. épület],
szociális épület [B. épület, pince opció] és takarmánytároló [C. épület, opció]), beépített bruttó
alapterület: A. épület 551.71 m2, B. épület 134.94 m2, C. épület 196.87 m2.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó
szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Konzultáció időpontja
A következő helyett:
2019/05/13
Helyesen:
2019/05/14
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: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő áttekintette a feltöltött iratokat, és megállapította, hogy nem teljes körűen kerültek a
tervdokumentációk feltöltésre. Erre tekintettel a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján egyúttal módosítja
a közbeszerzési dokumentumokat.
Az EKR rendszer hibája miatt a helyesbítés IV.1.1) pontja nem tölthető ki, így Ajánlatkérő a korábbi
megjelenés KÉ-számát a következől szerint adja meg: 8047/2019.
Az EKR rendszer hibája miatt a helyesbítés VI.3.3) pontjának módosítása kizárólag technikai okból
történt, azonban a helyszíni bejárás 2019.05.13. napján lezajlott, Ajánlatkérő más időpontban újabb
helyszíni bejárást nem tart.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Békés Város Önkormányzata (8395/2019)
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: Békés Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43308994
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Izsó Gábor
Telefon: +36 66411011
E-mail: polgarmester@bekesvaros.hu
Fax: +36 66411230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekesvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Úthálózatfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000896472018
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:
Verseny utca útfelújítása (1. rész)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békés 0750, 0178/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában:
3200 m2 beton pályaburkolat készítése
A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK 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. AK felhívja
a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.

(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: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
24548 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Verseny utca útfelújítása (1. rész)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26567002
Postai cím: Belterület
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
E-mail: banki.gyula@gmail.com
Telefon: +36 30/2910826
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: 69688037
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:
45233220-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békés 0750, 0178/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában:
3200 m2 beton pályaburkolat készítése
A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK 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. AK felhívja
a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
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: 69688037
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26567002
Postai cím: Belterület
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
E-mail: banki.gyula@gmail.com
Telefon: +36 302910826
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Felek a szerződés 3.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„3.1. A felek rögzítik, hogy jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba és a szerződésszerű
teljesítéssel szűnik meg. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
építési munkát, a Megrendelő által meghatározott teljesítési határidőn belül köteles elvégezni.
A teljesítési határidő:
A szerződés mindkét fél részéről történő aláírásától számított: 3. rész esetében 200 naptári nap.
A szerződés az építési munkálatok 100%-áról készült teljesítésigazolás kiállításának napján
tekinthető teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad."
Indokolás:
3. A Hangyási dűlő teljes betonút építési és a Birkás dűlő útépítésének alépítményi munkái
elkészültek, a Birkás dűlő betonozási munkái miatt az érintett földterületek és a 0190 hrsz-ú
baromfitelep csak a 0223/6 hrsz-ú földútról megközelíthető az építés idején. Az érintett baromfitelep
Európai Uniós társfinanszírozásban fejlesztési beruházást végez és kivitelezését szintén csak az
elkerülő úton át végezheti. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság megbízásából 2019. március végén
a 0228 hrsz-ú csatorna kotrásához fogtak, melyből kikerülő iszapot a 0223/6 hrsz-ú elkerülő útra
rakták. Ennek észlelése után az önkormányzat felszólította a kotrási munkát végző vállalkozást,
illetve a KÖVIZIG-et az iszap földútról való eltávolítására, melyre 2019. június 30-i véghatáridőt
vállaltak. Tekintettel arra, hogy a betonozási munkák időigénye a kötési időt is figyelembe véve
folyamatos munkát feltételezve 30 nap, az előállt szakaszos munkaterület miatt viszont lényegesen
több, így a vállalkozási szerződés határidejét 80 nappal meg kell hosszabbítani.

4. A tárgyi beruházás megvalósítására kötött vállalkozási szerződés aláírásának időpontjában nem
volt ismert a KÖVIZIG csatomakotrási munkavégzése, így a kivitelezés ütemezése során azt nem
lehetett figyelembe venni. A csatorna kotrásáról annak helyszíni megkezdésével értesült mind a
Vállalkozó, mind a Megrendelő.
5. Az akadályoztatás kihat az eredeti ütemezés szerinti mintegy 30 napos munka 50 nappal való
meghosszabbodására is, mert a baromfitelep kivitelezését is biztosítani szükséges és az iszap,
illetve a csapadékos időjárás is akadályozó tényezőként lépett, léphet fel.
6. A részletezett probléma a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában olyan mértékű
késedelmet okozott, mely ellehetetlenítette a Vállalkozó szerződés szerinti befejezési határidejének
teljesítését.
7. A fenti, mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó számára előre nem látható körülmény a Vállalkozó
teljesítését jelentős mértékben akadályozta, mely végső soron a kivitelezési időtartam, ezzel a
kivitelezési határidő módosítását tette szükségessé.
8. A mindkét Fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó fenti körülmény
elhárítása összességében mintegy 80 nap késedelmet okozott a Vállalkozó teljesítésében, ezért a
Szerződés teljesítési határidejét 200 naptári napra (2019. július 8.) szükséges módosítani.
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 indokának részletezése a karakterkorlátokra tekintettel
a VI.2.1) A módosítások ismertetése pontban került feltüntetésre.
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: 69688037 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 69688037 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ajánlatkérő tárgyi eljárás 3. része tekintetében módosítja a szerződést; az EKR rendszer
sajátosságaira tekintettel a hiánypótlási felhívásban kért módosítások nem vezethetőek át.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű (8119/2019)
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: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süle László
Telefon: +36 703758644
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65401426
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Melles Emil
Telefon: +36 703758644
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Brenner János tér közterületi fejlesztése Csepelen
Hivatkozási szám: EKR001007152018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45112700-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Brenner János tér közterületi fejlesztése Csepelen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45112710-5

Kiegészítő szójegyzék

45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: XXI. kerület Kikötő utcai Spar és Gróf Széchenyi István
Általános Iskola körüli közterület, a Széchenyi István utcáig. (hrsz.: 208076/1, érintett telkek:
208076/2, 208075 és 208166)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Spar körüli terület (hrsz. 208076/1, 208076/2) – 5800 m2
- bontási munkák (aszfalt burkolat: 490,5 m2; aszfalt burkolat felső rétege: 1290,1 m2; díszburkolat: 233 m2;
betonlapok elbontása: 22,5 m2; műfű elbontása: 35,6 m2; murvaburkolat elbontása: 91,4 m2; öntött beton
burkolat bontása: 18,4 m2)
- térkő burkolat építése (1822 m2)
- aszfalt burkolat építése (400 m2)
- esésvédő öntött gumiburkolat (130 m2)
- ülőfal elemek építése (34 db)
- gyepesítés (1100 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
03921 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Spar körüli terület környezetrendezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (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: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
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: 129988784
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):

45112700-2
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45112700-2

További tárgyak:

45112710-5

Kiegészítő szójegyzék

45112711-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: XXI. kerület Kikötő utcai Spar és Gróf Széchenyi István
Általános Iskola körüli közterület, a Széchenyi István utcáig. (hrsz.: 208076/1, érintett telkek:
208076/2, 208075 és 208166)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés eredeti mennyisége:
Spar körüli terület (hrsz. 208076/1, 208076/2) – 5800 m2
- bontási munkák (aszfalt burkolat: 490,5 m2; aszfalt burkolat felső rétege: 1290,1 m2; díszburkolat: 233 m2;
betonlapok elbontása: 22,5 m2; műfű elbontása: 35,6 m2; murvaburkolat elbontása: 91,4 m2; öntött beton
burkolat bontása: 18,4 m2)
- térkő burkolat építése (1822 m2)
- aszfalt burkolat építése (400 m2)
- esésvédő öntött gumiburkolat (130 m2)
- ülőfal elemek építése (34 db)
- gyepesítés (1100 m2)
A közbeszerzés mennyisége az alábbiakkal bővül a szerződésmódosítás következtében:
- díszkivilágítás kiépítése
- közvilágítás kiépítése
- üzletsor szerkezetmegerősítési munkái
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150309214
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. A beruházás megvalósítása során plusz munkálatok elvégzése vált szükségessé a megfelelő
minőségű kivitelezés és rendeltetésszerű használat érdekében, mely plusz költséget jelent.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható, illetve módosulhat, ha:
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges,
amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének
változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való
felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az
ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke – azonban nem
haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
2. Az idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a Szerződésmódosítás
jogszerűségének indokolása:
2.1. Ha a további építési munkák elvégzését a Vállalkozó helyett más szerződő fél látná el, akkor a
további építési munkák gazdasági vagy műszaki okból nem lennének megvalósíthatók.
2.2. Az eredeti szerződést megkötött Vállalkozóval nem lenne megoldható a megfelelő
együttműködés, ha más cég végezné a további építési munkák kivitelezését.
2.3. A Megrendelő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna,
ha nem a Vállalkozó végezné az újabb kivitelezést. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az
eredeti szerződés értékének 50%-át.
Az eredeti szerződés értéke: 129.988.784,- Ft + Áfa. A szerződésmódosítás tárgyát képező további
építési munkák költsége pedig összesen nettó 19.352.790 Ft + Áfa, azaz bruttó 24.578.043 Ft,
melyhez az Önkormányzat 5% tartalékkeretet biztosít, melynek mértéke nettó 967.640 Ft + Áfa, azaz
bruttó 1.228.903 Ft, amely nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50 % -át.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés során több olyan tétel is felmerült a
rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a létrejövő
beruházás megfelelő minőségben valósuljon meg és a felmerülő plusz munkálatok későbbi
elvégzése ne jelentsen többlet költséget amiatt, hogy azok megvalósítása a jelenleg megépített
elemek egy részének visszabontásával járna.
Ezen plusz munkálatok a közvilágítási hálózat, valamint díszvilágítás kiépítése, illetve az üzletsor
alapzatának szerkezetmegerősítése, melynek szükségessége a bontási, feltárási munkák során vált
ismertté.
A plusz műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás keretében történő megvalósítása azért is
indokolt, mert így az nem jár egyéb többletköltséggel, amit egy későbbi kivitelezés, illetve egy másik
kivitelező munkavégzése esetén az újabb felvonulási költség jelentene.
Továbbá így a garanciális és jótállási kérdések tekintetében is együtt kezelhető a terület
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 129988784 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 150309214 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül módosítható.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból,
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet
szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb
rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7928/2019)
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: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80575067
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ferencz Róbert
Telefon: +36 304581425
E-mail: ferencz.robert@ervzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ervzrt.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hasznosi Víztározó kotrási feladatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000924362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45240000-1

További tárgyak:

45245000-6

Kiegészítő szójegyzék

45252124-3
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:
Hasznosi Víztározó kotrási feladatok elvégzése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45240000-1

További tárgyak:

45245000-6

Kiegészítő szójegyzék

45252124-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó Város (külterület) Hasznosi Víztározó, Pásztó 010/3
hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Hasznosi Szolgáltatási Üzem által üzemeltetett Hasznosi Víztározó területén az alábbi
feladatok ellátása, a tervdokumentációnak megfelelően.
Főbb műszaki jellemzők:
• szárazkotrási feladatok elvégzése
• zagytározók helyreállítása
• hidromechanizációs kotrás elvégzése
Megrendelő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a zagytározók helyreállítása, a töltéstestek megerősítése a
helyszínen kinyert szárazanyag felhasználásával kerül megvalósításra.
Részteljesítés: a szárazkotrási feladatok és zagytározók helyreállításának határideje: 2018. december 31.
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel lehetőségének biztosítását, a
közbeszerzési eljárás tárgya homogén, oszthatatlan, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy
egységes egészet képez, az ajánlati ár is valószínűsíthetően fajlagosan kevesebb lesz (várható mennyiségi
kedvezmény(ek).
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki tervdokumentációban szereplő építési
beruházás egy része valósul meg jelen közbeszerzési eljárás teljesítése során.
Ajánlattevőnek csak a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt árazatlan költségvetésben szereplő
feladatokat kell ellátnia, arra kell ajánlatot benyújtania.
(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: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
22239 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hasznosi Víztározó kotrási feladatok elvégzése"
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
E-mail: geo84kft@tolna.net
Telefon: +36 74437111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74437111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 289910980
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45240000-1

További tárgyak:

45245000-6

Kiegészítő szójegyzék

45252124-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45240000-1

További tárgyak:

45245000-6

Kiegészítő szójegyzék

45252124-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó Város (külterület) Hasznosi Víztározó, Pásztó 010/3
hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Hasznosi Szolgáltatási Üzem által üzemeltetett Hasznosi Víztározó területén az alábbi
feladatok ellátása, a tervdokumentációnak megfelelően.
Főbb műszaki jellemzők:
• szárazkotrási feladatok elvégzése
• zagytározók helyreállítása
• hidromechanizációs kotrás elvégzése
Megrendelő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a zagytározók helyreállítása, a töltéstestek megerősítése a
helyszínen kinyert szárazanyag felhasználásával kerül megvalósításra.
Részteljesítés: a szárazkotrási feladatok és zagytározók helyreállításának határideje: 2018. december 31.
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel lehetőségének biztosítását, a
közbeszerzési eljárás tárgya homogén, oszthatatlan, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy
egységes egészet képez, az ajánlati ár is valószínűsíthetően fajlagosan kevesebb lesz (várható mennyiségi
kedvezmény(ek).
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki tervdokumentációban szereplő építési
beruházás egy része valósul meg jelen közbeszerzési eljárás teljesítése során.
Ajánlattevőnek csak a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt árazatlan költségvetésben szereplő
feladatokat kell ellátnia, arra kell ajánlatot benyújtania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
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: 289910980
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
E-mail: geo84kft@tolna.net

Telefon: +36 74437111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74437111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Vállalkozási Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Szerződés mindkét fél általi aláírásától –
hatálybalépésétől – 2019. október 31-ig tart. (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja).
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárásban vállalt feladatok megkezdése, a
szárazkotrási feladatok elvégzése határidőre megtörtént. Vállalkozó a télies időjárási viszonyok
és a fagyok következtében a hidromechanizációs kotrási feladatokat tervezett ütemezés szerint
megkezdeni nem tudta, figyelemmel arra, hogy a tározót több centiméter vastagságú jég borította
sokáig és a víz hőmérséklete sem megfelelő. Az időjárási viszonyok kedvező alakulásával és a
jégpáncél olvadásával Vállalkozó kezdeményezte a munkaterület átvételét, a feladatok eredeti
vállalás szerinti (2019. április 11.) határidőben történő elvégzése érdekében.
Megrendelő, aki egyben a Hasznosi Víztározó Üzemeltetője az összes körülmény megvizsgálását
és figyelembe vételét követően a munkafeladatok befejezésének határidejének 2019. október 31.
napjában történő megállapítása mellett döntött.
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: 289910980 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 289910980 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Gemzsiné Szakács Anikó (8543/2019)
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: Gemzsiné Szakács Anikó
Nemzeti azonosítószám: AK26176
Postai cím: Csonkás utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4551
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gemzsiné Szakács Anikó Egyéni Vállalkozó
Telefon: +36 707025151
E-mail: gemzsiek@freemail.hu
Fax: Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.procurementkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében
„Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakítása” című projekttel kapcsolatos építési
kivitelezési feladatok ellátása
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:
VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében „Szemestakarmány
tároló és gazdasági épület kialakítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További tárgyak:

45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6

45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4551 Nyíregyháza-Oros, Hrsz.: 02180/24
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című felhívás keretében
pályázatot nyújtott be 1801571618 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a VP2-4.1.1.5-16 kódszámú „Sertéstartó telepek
korszerűsítése” című pályázat keretében a 4551 Nyíregyháza-Oros, Hrsz.: 02180/24 alatti ingatlanon
Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok
ellátása.
ALAPADATOK
_ Helyrajzi szám: 02180/24
_ Ingatlan címe: 4551 NYÍREGYHÁZA -OROS, HRSZ.:02180/24
_ Építtető: GEMZSINÉ SZAKÁCS ANIKÓ
_ Birtokközpont területe: 109.267,00 m²
_ A tervezett épület bruttó alapterülete: 1378,69 m²
_ TERVEZETT Beépítettség: 1,26 %
SZEMESTAKARMÁNY TÁROLÓ ÉPÜLETRÉSZ:
A SZEMESTAKARMÁNY TÁROLÓ ÉPÜLET JELLEMZŐ ADATAI :
- járdaszint: +0,00 m
- földszinti padló: +0,20 m
- eresz magasság: +7,45m
- tetőgerinc magasság: +10,75 m
GAZDASÁGI ÉPÜLETRÉSZ:
Az épület hagyományos falazott szerkezettel készül. Alapozása monolit beton savalap,
monolit vasbeton talpkoszorúval merevítve. Falazata üreges falazóelemből
(PHOROTHERM N+F 30) kötésben rakott falazatkent készül.
A teljes fal es pillér rendszer zárt rendszert alkotó monolit vasbeton koszorúval kerül
lezárásra es merevítésre. Az épület hosszfalas elrendezésű.
Födémszerkezete nincs. a tetőszerkezet egyedi acélszerkezet statikai terv szerint.
Az új épület megfelel a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 5. számú mellékletében
meghatározott költségoptimalizált követelményeknek.
A GAZDASÁGI ÉPÜLETRÉSZ JELLEMZŐ ADATAI :
- járdaszint: +0,00 m
- földszinti padló: +0,05 m
- eresz magasság: +2,95m
- tetőgerinc magasság: +3,90 m
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/25 (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: „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat
keretében VP2-4.1.1.5-16 kódszámú projekt.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
10661 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek
korszerűsítése” című pályázat keretében „Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakítása” című
projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
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: OPTIBER Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság u. 2.
Város: Tímár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4466
Ország: HU
E-mail: optiber@optiber.hu
Telefon: +36 302691922
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: 100092515
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45110000-1

További tárgyak:

45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5

Kiegészítő szójegyzék

45430000-0
45443000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4551 Nyíregyháza-Oros, Hrsz.: 02180/24
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a VP2-4.1.1.5-16 kódszámú ”Sertéstartó telepek korszerűsítése” című felhívás keretében
pályázatot nyújtott be 1801571618 iratazonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a VP2-4.1.1.5-16 kódszámú „Sertéstartó telepek
korszerűsítése” című pályázat keretében a 4551 Nyíregyháza-Oros, Hrsz.: 02180/24 alatti ingatlanon
Szemestakarmány tároló és gazdasági épület kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok
ellátása.
ALAPADATOK
_ Helyrajzi szám: 02180/24
_ Ingatlan címe: 4551 NYÍREGYHÁZA -OROS, HRSZ.:02180/24
_ Építtető: GEMZSINÉ SZAKÁCS ANIKÓ
_ Birtokközpont területe: 109.267,00 m²
_ A tervezett épület bruttó alapterülete: 1378,69 m²
_ TERVEZETT Beépítettség: 1,26 %
SZEMESTAKARMÁNY TÁROLÓ ÉPÜLETRÉSZ:
A SZEMESTAKARMÁNY TÁROLÓ ÉPÜLET JELLEMZŐ ADATAI :
- járdaszint: +0,00 m
- földszinti padló: +0,20 m
- eresz magasság: +7,45m
- tetőgerinc magasság: +10,75 m
GAZDASÁGI ÉPÜLETRÉSZ:
Az épület hagyományos falazott szerkezettel készül. Alapozása monolit beton savalap,
monolit vasbeton talpkoszorúval merevítve. Falazata üreges falazóelemből
(PHOROTHERM N+F 30) kötésben rakott falazatkent készül.
A teljes fal es pillér rendszer zárt rendszert alkotó monolit vasbeton koszorúval kerül
lezárásra es merevítésre. Az épület hosszfalas elrendezésű.
Födémszerkezete nincs. a tetőszerkezet egyedi acélszerkezet statikai terv szerint.
Az új épület megfelel a 7/2006 (V.24) TNM rendelet 5. számú mellékletében
meghatározott költségoptimalizált követelményeknek.
A GAZDASÁGI ÉPÜLETRÉSZ JELLEMZŐ ADATAI :
- járdaszint: +0,00 m
- földszinti padló: +0,05 m
- eresz magasság: +2,95m
- tetőgerinc magasság: +3,90 m
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő
által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a
közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/25 (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: 96261417
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OPTIBER Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Szabadság u. 2.
Város: Tímár
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4466
Ország: HU
E-mail: optiber@optiber.hu
Telefon: +36 302691922
Internetcím(ek): (URL)
Fax: A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. A szerződő felek a közöttük 2018. június 12. napján létrejött Vállalkozási szerződés műszaki
tartalmát és a vállalkozási szerződés költségvetését, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§-ában
foglaltakra az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
1.1. Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának érintett részeit a melléklet szerinti kimutatás
"Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosítják.
Ennek keretében:
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések,
- elmaradó műszaki tartalomra vonatkozó rendelkezések,
- pótmegrendelésre vonatkozó rendelkezések,
kerültek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmában módosításra.
1.2. Felek a vállalkozási szerződés költségvetésének érintett részeit a melléklet szerinti
kimutatásban meghatározott tartalomra módosítják.
2. Vállalkozói díj:
Szerződő felek a közöttük 2018. június 12. napján létrejött Vállalkozási szerződés III.9. pontját az
alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
Eredeti tartalom:
„9. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját nettó 100.092.515 Ft, azaz
nettó százmillió-kilencvenkétkétezer-ötszáztizenöt forint összegben állapítják meg. A vállalkozói díj
kifizetése részletekben történik, a Vállalkozó részszámlái, illetve végszámlája alapján.
A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár.
…
A „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.5-16 azonosítószámú
projekt szerinti támogatás a következők figyelembevételével kerül elszámolásra:
Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz támogatható és nem támogatható költségeket:
- A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott
Végösszegéből és a Szerződéses Árból 50.046.257 Ft összeg támogatásból,
- 50.046.258 Ft összeg pedig önerőből
kerül finanszírozásra.”
2018. december 10. napján szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„9. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját nettó 96.801.215 Ft,
azaz nettó kilencvenhatmillió-nyolcszázegyezer-kétszáztizenöt forint összegben állapítják meg. A
vállalkozói díj kifizetése részletekben történik, a Vállalkozó részszámlái, illetve végszámlája alapján.
A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár.
…
A „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.5-16 azonosítószámú
projekt szerinti támogatás a következők figyelembevételével kerül elszámolásra:
Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz támogatható és nem támogatható költségeket:
- A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott
Végösszegéből és a Szerződéses Árból 48.400.607 Ft összeg támogatásból,
- 48.400.608 Ft összeg pedig önerőből
kerül finanszírozásra.”
Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:

„9. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját nettó 96.261.417 Ft, azaz
nettó kilencvenhatmillió-kétszázhatvanegyezer-négyszáztizenhét forint összegben állapítják meg. A
vállalkozói díj kifizetése részletekben történik, a Vállalkozó részszámlái, illetve végszámlája alapján.
A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár.
…
A „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat keretében VP2-4.1.1.5-16 azonosítószámú
projekt szerinti támogatás a következők figyelembevételével kerül elszámolásra:
Az ellenszolgáltatás összege tartalmaz támogatható és nem támogatható költségeket:
- A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott
Végösszegéből és a Szerződéses Árból 48.130.708 Ft összeg támogatásból,
- 48.130.709 Ft összeg pedig önerőből
kerül finanszírozásra.”
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) Műszaki tartalmú indokolás
A jelen szerződés módosítás mellékletét képező műszaki ellenőri nyilatkozatok és vállalkozói
nyilatkozatok megfelelően, részletesen alátámasztják a vállalkozási szerződés módosításának
műszaki indokát.
B) Közbeszerzési-jogi indokolás
A műszaki tartalom módosítása a(z)
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések esetében a Kbt. 141. § (6)
bekezdésén alapszik, azzal, hogy a műszaki tartalom módosítására a Feleknek a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jogszerűen lehetősége volt.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn:
1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a
módosított szerződéses feltételek a műszakilag egyenértékű termékek beépítései.
2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági
egyensúlyát: az ellenérték nettó 539.798 Ft-tal csökkent.
3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest új elemre: a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés
tárgyát, az változatlan tartalmú maradt. A módosított műszaki tartalom ugyanazon az ingatlanon
valósul meg, egyáltalán nincs érintve új ingatlan.
A műszaki tartalom módosítása a(z)
- az elmaradó műszaki tartalomra vonatkozó rendelkezések, valamint a pótmegrendelésre vonatkozó
rendelkezések esetében a Kbt. 141. (2) bekezdés b) pontján alapszik.
A módosítás nem változtatta meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés
jellegéhez.
A módosított műszaki tartalom ugyanazon az ingatlanon valósul meg, egyáltalán nincs érintve új
ingatlan.
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni,
amely a szerződés értékének változásával jár (az ellenérték nettó 539.798 Ft-tal csökkent), a
szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetében a módosítás azon elemeire, amelyek
az érték változásával összefüggnek.
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
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás

lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 96801215 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 96261417 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződő felek a közöttük 2018. június 12. napján létrejött Vállalkozási szerződést 2018. december
10. napján módosították. A szerződésmódosításról szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 2018.
június 21-i számában K.É.-10661/2018. számon jelent meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

KÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (8212/2019)
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: KÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11921730
Postai cím: Fő Utca 170
Város: Kánya
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8667
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fenesi Balázs
Telefon: +36 302688205
E-mail: fenesi.balazs@econ21.hu
Fax: +36 82510540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde kialakítása Kánya községben
Hivatkozási szám: EKR000202042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsőde kialakítása Kánya községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8667 Kánya, Rákóczi u. 176., hrsz. 482.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egycsoportos bölcsőde épület építése Az épület megvalósítása során épületgépészeti, erős-gyengeáramú
rendszerek,
konyhatechnológia berendezések is létesülnek, valamint telken belüli tereprendezési, kertépítészeti
(játszóudvarral,
növénytelepítéssel), járda-, parkoló (3db), kerítés, támfal és közműépítés kerül sorra. Sávalapozású,
kerámia teherhordó
falszerkezetű, vasbetonfödémes rendszer, tagolt, kontyolt, nyeregtetős kialakítással. Az épület padlójában
10 cm, a külső falakon 20 cm, a födémszerkezetben 25 cm hőszigetelés található. Helyiségek 1
csoportszoba, 1 fürösztő helyiség, 1 öltöző, 1 szélfogó, 1 babakocsi tároló, 1 akadálymentes WC, 1 raktár,
1 dolgozói öltöző+étkező, 1 ruhatároló+vasalóhelyiség, 1 közlekedő, 1 takarítóeszköz és –szertároló, 1
fűtőhelyiség, 1 vezetői iroda, 1 WC+zuhany, 1 konyha, 1 WC, 4 fedett előtér és 1 fedett terasz.

Főbb paraméterek Bruttó bölcsőde alapterület: 314,11 m2 Nettó bölcsőde alapterület (fedett terasz és
fedett előterek nélkül): 186,56 m2 Terasz terület: 67,99 m2 (100%-a fedett, azaz hasznos alapterületnek
minősül) Fedett előterek területe: 13,59 m2 A teljes mennyiség részletes meghatározását a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. A tervekre, valamint a kivitelezési munkák
megvalósítására vonatkozó további előírások pontosítások: 1. A Kivitelező mindenkor köteles a felvonulási,
építési/munkaterületet folyamatosan tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével
a Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes
építményét és a fel nem használt többlet-anyagait. 2. A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges
ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása. 3. A munkaterület
elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok
folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről az
építés alatt a Kivitelező feladata gondoskodni. 4. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a
tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot
szerinti helyreállítás. 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.
(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: 2018/06/30 (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:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00052 az. számú projekt
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13182 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bölcsőde kialakítása Kánya községben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: penzugy@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL) www.tambau.hu
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81993245
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45210000-2
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8667 Kánya, Rákóczi u. 176., hrsz. 482.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egycsoportos bölcsőde épület építése Az épület megvalósítása során épületgépészeti, erős-gyengeáramú
rendszerek,
konyhatechnológia berendezések is létesülnek, valamint telken belüli tereprendezési, kertépítészeti
(játszóudvarral,
növénytelepítéssel), járda-, parkoló (3db), kerítés, támfal és közműépítés kerül sorra. Sávalapozású,
kerámia teherhordó
falszerkezetű, vasbetonfödémes rendszer, tagolt, kontyolt, nyeregtetős kialakítással. Az épület padlójában
10 cm, a külső falakon 20 cm, a födémszerkezetben 25 cm hőszigetelés található. Helyiségek 1
csoportszoba, 1 fürösztő helyiség, 1 öltöző, 1 szélfogó, 1 babakocsi tároló, 1 akadálymentes WC, 1 raktár,
1 dolgozói öltöző+étkező, 1 ruhatároló+vasalóhelyiség, 1 közlekedő, 1 takarítóeszköz és –szertároló, 1
fűtőhelyiség, 1 vezetői iroda, 1 WC+zuhany, 1 konyha, 1 WC, 4 fedett előtér és 1 fedett terasz.
Főbb paraméterek Bruttó bölcsőde alapterület: 314,11 m2 Nettó bölcsőde alapterület (fedett terasz és
fedett előterek nélkül): 186,56 m2 Terasz terület: 67,99 m2 (100%-a fedett, azaz hasznos alapterületnek
minősül) Fedett előterek területe: 13,59 m2 A teljes mennyiség részletes meghatározását a közbeszerzési
dokumentum részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. A tervekre, valamint a kivitelezési munkák
megvalósítására vonatkozó további előírások pontosítások: 1. A Kivitelező mindenkor köteles a felvonulási,
építési/munkaterületet folyamatosan tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével
a Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes
építményét és a fel nem használt többlet-anyagait. 2. A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges
ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása. 3. A munkaterület
elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok
folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről az
építés alatt a Kivitelező feladata gondoskodni. 4. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a
tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot
szerinti helyreállítás. 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.
(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: 2018/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81993245
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TAM-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11797171
Postai cím: Nyírfa Sor 11.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tambaukft.hu
Telefon: +36 74573982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74573989
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel a kivitelezési szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül
módosítható, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás nem lényeges, mivel az eredeti
szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, nem határoz
meg olyan feltételeket, melyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a
nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a szerződésmódosítás a
kivitelezési szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
továbbá a szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) alpontja alapján a kivitelezési szerződés új közbeszerzési eljárás
nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy módosítást olyan körülmények tették szükségessé,
amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja
meg a szerződés általános jellegét; illetőleg a kiváltásnak nincs többletköltségi vonzata.
A szerződésmódosítás indoka: A kányai bölcsőde projektjében az építészeti kiviteli tervben (É-01
Helyszínrajz) tervezett parkoló és rámpa kialakítása.
A tervezett parkoló kialakítása érinti az ingatlan víz-, gáz és elektromos csatlakozását. A
mérőhelyek is az előkertnek ezen szakaszán találhatók. A mérőhelyek áthelyezése a szolgáltatók
tájékoztatása szerint 6-12 hónap vállalási idővel valósulna meg. Ez a vállalás veszélyezteti a projekt
megvalósulásának, illetve az épület használatba vételének tervezett időpontját, mely az építtetőnek
jelentős többlet költséget is okoz, tekintve, hogy két intézménye közül egyiket sem tudja használni.
Ezért vált szükségessé és indokolttá, a parkoló áthelyezése az új helyszínre kialakított parkolók
munkái nem érintik a meglévő közmű csatlakozásokat.

A rámpán keresztül a babakocsival érkezők számára a bölcsőde épületének megközelítése
akadálymentesen oldható meg. A közlekedési útvonalon lépcső nem található, a rámpa
meredeksége eltér az OTÉK-ban előírt 5 %-tól, viszont a helyi adottságokból adódóan kezdőpontja
az azonos helyrajzi számon belül nem megoldható, végpontjának süllyesztése a vele érintkező
óvoda épület alapozásának lemélyítését igényelné, mely jelentős többlet költséget jelent.
Az eredeti költségvetésben szereplő térburkolat (143 m2) mennyiségben és minőségben
megvalósításra kerül. Kivitelező az akadálymentes rámpához tartozó korlátot a használhatóság
biztosítása érdekében elkészíti.
A kivitelezési szerződés 2.1 pontja az alábbiak szerint módosúl:
eredeti rendelkezés:
,,2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2019. április
30.”
módosított rendelkezés:
,,2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2019. június
30.”
A kivitelezési szerződés 2.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
eredeti rendelkezés:
,, 2.2. Akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig (2019.
április 30. napjáig) a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni (a műszaki átadás-átvételi
eljárást akkor lehet megkezdeni, ha az építmények készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű
és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák,)
és a műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő által előírt határidőben (5 nap + 15 nap alatt)
sikeresen le kell tudni zárni. „
módosított rendelkezés:
,,2.2. Akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig (2019.
június 30. napjáig) a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni (a műszaki átadás-átvételi
eljárást akkor lehet megkezdeni, ha az építmények készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű
és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem ...
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás indoka: A kányai bölcsőde projektjében az
építészeti kiviteli tervben (É-01 Helyszínrajz) tervezett parkoló és rámpa kialakítása.
A tervezett parkoló kialakítása érinti az ingatlan víz-, gáz és elektromos csatlakozását. A
mérőhelyek is az előkertnek ezen szakaszán találhatók. A mérőhelyek áthelyezése a szolgáltatók
tájékoztatása szerint 6-12 hónap vállalási idővel valósulna meg. Ez a vállalás veszélyezteti a projekt
megvalósulásának, illetve az épület használatba vételének tervezett időpontját, mely az építtetőnek
jelentős többlet költséget is okoz, tekintve, hogy két intézménye közül egyiket sem tudja használni.
Ezért vált szükségessé és indokolttá, a parkoló áthelyezése az új helyszínre kialakított parkolók
munkái nem érintik a meglévő közmű csatlakozásokat.
A rámpán keresztül a babakocsival érkezők számára a bölcsőde épületének megközelítése
akadálymentesen oldható meg. Folytatás a VII.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 81993245 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 81993245 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1.) VI.2.2. pont folytatása: "A közlekedési útvonalon lépcső nem található, a rámpa meredeksége
eltér az OTÉK-ban előírt 5 %-tól, viszont a helyi adottságokból adódóan kezdőpontja az azonos
helyrajzi számon belül nem megoldható, végpontjának süllyesztése a vele érintkező óvoda épület
alapozásának lemélyítését igényelné, mely jelentős többlet költséget jelent.
Az eredeti költségvetésben szereplő térburkolat (143 m2) mennyiségben és minőségben
megvalósításra kerül. Kivitelező az akadálymentes rámpához tartozó korlátot a használhatóság
biztosítása érdekében elkészíti."
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (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

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (8660/2019)
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: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK15394
Postai cím: Balatoni út 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kamarás Zsuzsanna
Telefon: +36 22315370
E-mail: kamaraszsuzsanna@kdtvizig.hu
Fax: +36 22313275
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kdtvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kdtvizig.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című
projekttel (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok teljes körű
ellátására
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) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:
Megbízási szerződés a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című projekttel
(KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79821000-5
79822500-7
79952000-2

72413000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.)
illetve az egyes rendezvények helyszínei.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A projekt során megvalósítani tervezett PR és tájékoztatási tevékenységek célja, hogy Ajánlatkérő teljesítse
azokat a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket, melyeket az Európai Parlament és a
Tanács 1303/2013/EU és 1300/2013/EU rendelete, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a KEHOP-1.3.0/2015
felhívás és a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati
Kézikönyv” tartalmaz.
A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” projekt megvalósítása során elsődleges
cél a célcsoportok pontos tájékoztatása, a pozitív üzenetek célba juttatása, illetve az esetleges
konfliktushelyzetek kezelése. Az elvégzendő PR- és tájékoztatási feladatok végrehajtása során a projekt
szakmai célkitűzéséhez kell igazodni és annak megfelelően kell megválasztani az alkalmazható PReszközöket.
Általános kommunikációs cél valamennyi célcsoport folyamatos tájékoztatása a projekt aktuális helyzetéről,
a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, a célcsoport támogatásának megőrzése az abban
rejlő előnyöknek a projekt javára történő kihasználása érdekében.
A rendezvényszervezés során gondoskodni kell a környezettudatos rendezvény körülményekről, beleértve a
szervezés, a helyszínválasztás, az ellátás, a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a tájékoztatáshoz
használt eszközöket. A projekttáblák, szórólapok készítése, a reklám- és szóróajándékok kiválasztása során
szintén figyelembe kell venni a környezettudatosságot.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell kifejezni,
tilos szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra vonatkozó előítéleteket. A nyilvános események
további célja, hogy a projektről közvetlenül tájékoztassuk a fejlesztésben érintett lakosságot, hiszen a
megvalósítás sikere nagymértékben függ az érintett célcsoportok támogatásától.
A nyilvános eseményeken a célcsoporttól (lakosság, média, intézmények, civilek) elhangzott kérdésekre,
kérésekre, javaslatokra megnyugtató választ kell adni. A nyilvános eseményeken kiváló alkalom nyílik a
projektekkel kapcsolatos lakossági és egyéb helyi érdekeltek véleményének meghallgatására, az esetleges
aggályok kezelésére.
Feladatok:
1. Tájékoztató táblák tervezése, kivitelezése, kihelyezése
- „B” típusú tájékoztató tábla - 1 db
- „C” típusú tájékoztató tábla - 2 db
- „D” típusú tájékoztató tábla - 3 db
2. Rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységek
- Projektindító rendezvény - 1 db - 100 főre (+/- 10 %)
- Sajtó-nyilvános rendezvények - 2 db lakossági rendezvény és 2 db konferencia - 100 főre (+/- 10%)
- Study tour - 2 db - 100 főre (+/- 10%)
- Ünnepélyes projektátadó rendezvény - 1 db 100 főre (+/- 10%)
- Lakossági fórum - 5 db 100 főre (+/- 10%)
3. Média megjelenések
- Média megjelenés vásárlása - helyi print vagy online lapokban 5 alkalommal, alkalmanként legalább A6
+/-20% méretben
- Média megjelenés vásárlása - regionális print vagy online lapokban 5 alkalommal, alkalmanként legalább
A/6 +/-20% méretben
- Média megjelenés vásárlása - országos print vagy online lapokban 7 alkalommal, alkalmanként legalább
A6 +/- 20% méretben
- Televíziós megjelenés - 30 mp-es reklámszpot (1 féle) készítése és sugárzása 2 alkalommal regionális
adón,
4. Nyomdai termékek, reklám- és szóróajándékok
- Szórólap grafikai tervezése, készítése és lakossági terjesztése - 10.000 db
- A projekthez kapcsolódó hajtogatott térkép készítése - 2.000 db
- Roll-up készítése - 5 db (1 kültéri és 4 beltéri)
- Eredménykommunikációs anyagok - saját borítású füzet 700 db
- Reklám- szóróajándékok - felnőtt korosztálynak 1300 db/tétel - az iskolás korosztálynak összesen 1400 db
tétel
5. Nyílt napok a tókörnyéki általános iskolásoknak - 4 éven keresztül, évente 9 iskola bevonásával, 1
alkalommal kb. 50 fő látogatásával számolva, összesen 1400 gyermek részvételével
6. A Velencei-tó makettjének elkészítése a projekt elemeivel - mérete: 1*0,8 m
7. Internetes honlap készítése, legfrissebb információk közlése
8. Fotódokumentáció készítése kommunikációs célra - 6 alkalom, alkalmanként minimálisan 50 kép (300 dpi
felbontás, legalább 2 MB)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (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: KEHOP-1.3.0-15-2016-00015
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
11509 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a „Velencei-tavi partfal komplex
fenntartható rehabilitációja” című projekttel (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015) kapcsolatos PR és tájékoztatási
feladatok teljes körű ellátására.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/31 (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: EPS Kereskedőház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dévai utca 56.
Város: Érd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55101700
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):

79416000-3
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

79340000-9

További tárgyak:

79821000-5
79822500-7
79952000-2
72413000-8

VI.1.3) A teljesítés helye:

Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.)
illetve az egyes rendezvények helyszínei.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt során megvalósítani tervezett PR és tájékoztatási tevékenységek célja, hogy Ajánlatkérő teljesítse
azokat a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket, melyeket az Európai Parlament és a
Tanács 1303/2013/EU és 1300/2013/EU rendelete, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a KEHOP-1.3.0/2015
felhívás és a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati
Kézikönyv” tartalmaz.
A „Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja” projekt megvalósítása során elsődleges
cél a célcsoportok pontos tájékoztatása, a pozitív üzenetek célba juttatása, illetve az esetleges
konfliktushelyzetek kezelése. Az elvégzendő PR- és tájékoztatási feladatok végrehajtása során a projekt
szakmai célkitűzéséhez kell igazodni és annak megfelelően kell megválasztani az alkalmazható PReszközöket.
Általános kommunikációs cél valamennyi célcsoport folyamatos tájékoztatása a projekt aktuális helyzetéről,
a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, a célcsoport támogatásának megőrzése az abban
rejlő előnyöknek a projekt javára történő kihasználása érdekében.
A rendezvényszervezés során gondoskodni kell a környezettudatos rendezvény körülményekről, beleértve a
szervezés, a helyszínválasztás, az ellátás, a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a tájékoztatáshoz
használt eszközöket. A projekttáblák, szórólapok készítése, a reklám- és szóróajándékok kiválasztása során
szintén figyelembe kell venni a környezettudatosságot.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell kifejezni,
tilos szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra vonatkozó előítéleteket. A nyilvános események
további célja, hogy a projektről közvetlenül tájékoztassuk a fejlesztésben érintett lakosságot, hiszen a
megvalósítás sikere nagymértékben függ az érintett célcsoportok támogatásától.
A nyilvános eseményeken a célcsoporttól (lakosság, média, intézmények, civilek) elhangzott kérdésekre,
kérésekre, javaslatokra megnyugtató választ kell adni. A nyilvános eseményeken kiváló alkalom nyílik a
projektekkel kapcsolatos lakossági és egyéb helyi érdekeltek véleményének meghallgatására, az esetleges
aggályok kezelésére.
Feladatok:
1. Tájékoztató táblák tervezése, kivitelezése, kihelyezése
- „B” típusú tájékoztató tábla - 1 db
- „C” típusú tájékoztató tábla - 2 db
- „D” típusú tájékoztató tábla - 3 db
2. Rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységek
- Projektindító rendezvény - 1 db - 100 főre (+/- 10 %)
- Sajtó-nyilvános rendezvények - 2 db lakossági rendezvény és 2 db konferencia - 100 főre (+/- 10%)
- Study tour - 2 db - 100 főre (+/- 10%)
- Ünnepélyes projektátadó rendezvény - 1 db 100 főre (+/- 10%)
- Lakossági fórum - 5 db 100 főre (+/- 10%)
3. Média megjelenések
- Média megjelenés vásárlása - helyi print vagy online lapokban 5 alkalommal, alkalmanként legalább A6
+/-20% méretben
- Média megjelenés vásárlása - regionális print vagy online lapokban 5 alkalommal, alkalmanként legalább
A/6 +/-20% méretben
- Média megjelenés vásárlása - országos print vagy online lapokban 7 alkalommal, alkalmanként legalább
A6 +/- 20% méretben
- Televíziós megjelenés - 30 mp-es reklámszpot (1 féle) készítése és sugárzása 2 alkalommal regionális
adón,
4. Nyomdai termékek, reklám- és szóróajándékok
- Szórólap grafikai tervezése, készítése és lakossági terjesztése - 10.000 db
- A projekthez kapcsolódó hajtogatott térkép készítése - 2.000 db
- Roll-up készítése - 5 db (1 kültéri és 4 beltéri)
- Eredménykommunikációs anyagok - saját borítású füzet 700 db
- Reklám- szóróajándékok - felnőtt korosztálynak 1300 db/tétel - az iskolás korosztálynak összesen 1400 db
tétel
5. Nyílt napok a tókörnyéki általános iskolásoknak - 4 éven keresztül, évente 9 iskola bevonásával, 1
alkalommal kb. 50 fő látogatásával számolva, összesen 1400 gyermek részvételével
6. A Velencei-tó makettjének elkészítése a projekt elemeivel - mérete: 1*0,8 m
7. Internetes honlap készítése, legfrissebb információk közlése

8. Fotódokumentáció készítése kommunikációs célra - 6 alkalom, alkalmanként minimálisan 50 kép (300 dpi
felbontás, legalább 2 MB)
A részletes feladatleírást, mennyiségeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/07/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55101700
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EPS Kereskedőház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dévai utca 56.
Város: Érd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
Módosítás tartalma: A Szerződés 2. számú mellékletének „Makett és nyílt napok” c. táblázatának
„Nyílt napok szervezése és lebonyolítása általános iskolák részére” c. sorának „Feladat leírása” c.
oszlopának 2. bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: „A nyílt napokra a következő települések
iskoláit tervezzük meghívni: Gárdony (Agárd), Velence, Kápolnásnyék (Vereb), Pázmánd, Sukoró
Zichyújfalu, Pákozd, Székesfehérvár.”
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 Megbízott feladata a Szerződés, illetve a Szerződés
elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás alapján többek között „Az általános iskolai környezeti
neveléshez kapcsolódva a projekt megvalósítása során nyílt napok megszervezése és teljes körű
lebonyolítása a Velencei-tó körül található iskolák (Gárdony (Agárd) Velence, Kápolnásnyék (Vereb)
Pázmánd, Sukoró, Zichyújfalu, Pákozd) felsőbb osztályai részére”.
A Felek megállapítják, hogy a Szerződésnek, a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában
meghatározott részének teljesítése a Feleknek fel nem róható okból akadályoztatott, tekintettel arra,
hogy az ott meghatározott nyílt napok megszervezésében nem elégséges számú oktatási intézmény
működött együtt.
A Felek a fentiekre hivatkozással a Szerződést olyan módon kívánják módosítani, hogy az a
székesfehérvári általános iskolákra is kiterjedjen.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 55101700 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55101700 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
"II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama"; "VI.1.5) A
szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama" kiegészítés:
2. Felek rögzítik, hogy a határidők a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés szerinti határidőkhöz
igazodnak, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont alapján a Felek megállapodnak,
hogy a határidők és ezzel összhangban a teljesítési időtartam is minden további szükséges
intézkedés és nyilatkozat nélkül módosulnak abban az esetben, ha a Projekt Támogatási
Szerződése szerinti ezen határidők módosulnak, ezen változás tehát külön szerződésmódosítást
nem igényel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
___________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Nemzeti Népegészségügyi Központ (8352/2019)
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: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK05964
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hovánszki Tímea
Telefon: +36 303592447
E-mail: hovanszki.timea@oki.antsz.hu
Fax: +36 14761390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kozbeszerzes.antsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.antsz.hu/
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: HPV prevalencia elemzésére lehetőséget adó reprezentatív szűrővizsgálat
megvalósítása és specifikus adatbázis létrehozása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
72314000-9
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:
HPV prevalencia elemzésére lehetőséget adó reprezentatív szűrővizsgálat megvalósítása és specifikus
adatbázis létrehozása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72314000-9

További tárgyak:

72313000-2
85145000-7

72316000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország egész területén méhnyakrákszűrés végzésére
engedéllyel rendelkező védőnő/szülész-nőgyógyász szakorvosok rendelőiben a mintavétel
levételével megbízott szolgáltató végzi a mintavételt, nyertes ajánlattevő feladata a minták
elszállítása a vizsgálatot végző laboratóriumba. Dokumentumok leadásának helye: Országos
Közegészségügyi Intézet székhelye, 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4000 db molekuláris diagnosztikai vizsgálati módszerrel végzett minta feldolgozása

1. részfeladat - Monitoring és kutatási terv készítése
Monitoring és kutatási terv készítése, amely tartalmazza:
• a kutatásba bevont egészségügyi szolgáltatókat, a vizsgálatba bevonni kívánt személyek
kiválasztási módszertanát,
• a kutatási célokhoz rendelt módszerek meghatározását és az ütemezést, különös tekintettel a
minták levételének, beküldésének és kiértékelésének ütemezésére és logisztikai tervének
bemutatására,
• vizsgálat tervezésében be kell mutatni a diagnosztikai érzékenységet és a negatív prediktivitás
értékét, mely megfelel a szakmai szervezetek ajánlásának,
• az Ajánlattevőnek be kell mutatni az egészségügyi szolgáltatók által levett minták beszállítását
biztosító logisztikai kapacitást,
• továbbá részét képezi a végső tanulmány tartalmának, fejezeteinek meghatározása,
mintavételi helyek listáját.
Produktum:
- Monitoring és kutatási terv (minimum 1 ív)
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
2. részfeladat - A vizsgálat lefolytatása
2.1 Mintaválasztás módszere
• A random mintavétel alapján a településtípus szerinti reprezentativitást Budapest,
megyeszékhely, városok és községek szerinti felosztásban kell megvalósítani.
• A mintaválasztás módszerét az ETT TUKEB által is engedélyeztetésre került:
A felmérés forráspopulációját a magyarországi 25 és 65 éves női lakosság adja. N= 2 855 992 fő
(Forrás: KSH 2016. január 01.)
A mintaválasztás többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárással történik, a műszaki leírásban
meghatározottak szerint.
2.2 Mintavétel feltételei
• A mintavételi helyek (területi védőnői körzet, nőgyógyászati szakrendelő) reprezentatív és random
módon történő beválasztását Ajánlatkérő szakembereinek közreműködésével kell megvalósítani.
Mintavételi terv, mely tartalmazza a vizsgálatban való részvételt vállaló egészségügyi szolgáltatók
megnevezését, az egyes szolgáltatók által leveendő minták számát, a mintavétel és a
mintabeszállítás ütemezését.
• A minták levételének helyszínei random módon, a forráspopuláció létszámának megfelelő
arányban kerülnek kiválasztásra Ajánlatkérő által régiónként, megyénként és településtípusonként.
Ezt követően Ajánlattevő feladata a mintavételbe kerülő szolgáltatóval (méhnyakszűrés végzésére
engedéllyel rendelkező védőnő/szülész-nőgyógyász szakorvos) az egyeztetés. Amennyiben a
random módon kiválasztott szolgáltató nem vállalja a minták levételét, abban az esetben
Ajánlatkérő újabb véletlenszerűen kiválasztott mintavételi helyszínt nevez meg Ajánlattevő
számára.
2.3 A mintába kerülő személyek random beválogatása a műszaki leírás szerint.
• A mintavétel során a mintavételi eszközök, a PCR sejtminta-tápközeg, speciális folyadék
biztosítása az Ajánlattevő feladata.
• Ajánlattevő biztosítja a mintavételi szolgáltatók számára a mintavételi eszközöket.
• Ajánlattevő feladata a levett minták logisztikájának biztosítása.
• A levett minták transzportja meg kell feleljen a kóroki ágensek transzportjára vonatkozó országos
szabályozásának, melyről Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tenni.
• A HPV vizsgálat eredményét Ajánlattevő köteles megküldeni a mintavételt végző egészségügyi
szolgáltatónak, azzal, hogy a szakmai előírások alapján a paciensek tájékoztatása és szükség esetén
további teendők elvégzése megtörténjen.Produktum:
- Mintavételi terv
- Nyilatkozat a vizsgálatban való részvételi szándékról az egészségügyi szolgáltató részéről
Ajánlatkérő által adott sablonban
- Beleegyező nyilatkozat HPV prevalencia vizsgálatban való részvételhez a páciens részéről
Ajánlatkérő által adott sablonban - 4000 db
- Vizsgálati adatlapok Ajánlatkérő által adott sablonban -4000 db
- Laboratóriumi vizsgálatkérő lap - 4000 db
- Jegyzőkönyv a vizsgálatban való részvétel meghiúsulás okáról Ajánlatkérő által adott sablonban
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
3. részfeladat - A szűrési adatbázis felvétele, amely tartalmazza:

• A Vizsgálati adatlapon, valamint a Laboratóriumi vizsgálat lapon rögzített összes adatot,
• a laboratórium által elvégzett HPV vizsgálat (genetikai laboratóriumi vizsgálat) eredményét,
• az adatbázis fent rögzített adatait személyenként szükséges rögzíteni, az adatbázis végső
struktúráját az Ajánlatkérőnek jóvá kell hagyni az adattartalom feltöltését megelőzően.
Produktum:
- az Ajánlatkérő által jóváhagyott struktúrájú adatbázis,
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
4. részfeladat - A tanulmány elkészítése a magyarországi HPV prevalencia tekintetében
A tanulmánynak minimálisan tartalmaznia kell:
• a HPV szerepének bemutatását a méhnyakrák kialakulásában a nemzetközi szakirodalomban
közölt nagyobb tanulmányok bemutatásával,
• a hazai HPV prevalencia vizsgálat szükségességének leírását,
• a mintavétel módszertanát,
• a megvalósult mintavétel elvárt reprezentativitását,
• a különböző genotípusok korcsoportos prevalencia értékeit településtípusonként és területi eloszlását
(megye) elemezve,
• összefoglaló javaslatot arra vonatkozóan, hogy az eredmények alapján megalapozottan
beilleszthető-e a HPV vizsgálat a méhnyakrák prevenciós stratégiájába.
A tanulmány átadása Ajánlatkérőnek elektronikusan és egy darab keménykötésű könyv formájában.
A tanulmánynak minimum 70 oldal terjedelműnek kell lennie, melynek fejezeteit az Ajánlatkérővel
történt egyeztetés és jóváhagyás alapján kell elkészíteni.
A tanulmány tartalmáról, főbb megállapításairól prezentáció készítése és átadása Ajánlatkérőnek
ppt formátumban, mely minimum 25 diát tartalmaz.
CPV kódok:
72314000-9 Adatgyűjtési és -egybevetési szolgáltatások
72313000-2 Adatrögzítési szolgáltatások
85145000-7 Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások
72316000-3 Adatelemzési szolgáltatások
(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: 360
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: EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
14976 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: HPV prevalencia elemzésére lehetőséget adó
reprezentatív szűrővizsgálat megvalósítása és specifikus adatbázis létrehozása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Synlab Hungary Kft.

Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
E-mail: hungary@synlab.com
Telefon: +36 15888500
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15888500
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48500000
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):

72314000-9
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

72313000-2

További tárgyak:

85145000-7

Kiegészítő szójegyzék

72316000-3
72314000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország egész területén méhnyakrákszűrés végzésére
engedéllyel rendelkező védőnő/szülész-nőgyógyász szakorvosok rendelőiben a mintavétel
levételével megbízott szolgáltató végzi a mintavételt, nyertes ajánlattevő feladata a minták
elszállítása a vizsgálatot végző laboratóriumba. Dokumentumok leadásának helye: Országos
Közegészségügyi Intézet székhelye, 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2-6.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
4000 db molekuláris diagnosztikai vizsgálati módszerrel végzett minta feldolgozása
1. részfeladat - Monitoring és kutatási terv készítése
Monitoring és kutatási terv készítése, amely tartalmazza:
• a kutatásba bevont egészségügyi szolgáltatókat, a vizsgálatba bevonni kívánt személyek
kiválasztási módszertanát,
• a kutatási célokhoz rendelt módszerek meghatározását és az ütemezést, különös tekintettel a
minták levételének, beküldésének és kiértékelésének ütemezésére és logisztikai tervének
bemutatására,
• vizsgálat tervezésében be kell mutatni a diagnosztikai érzékenységet és a negatív prediktivitás
értékét, mely megfelel a szakmai szervezetek ajánlásának,
• az Ajánlattevőnek be kell mutatni az egészségügyi szolgáltatók által levett minták beszállítását
biztosító logisztikai kapacitást,
• továbbá részét képezi a végső tanulmány tartalmának, fejezeteinek meghatározása,
mintavételi helyek listáját.
Produktum:
- Monitoring és kutatási terv (minimum 1 ív)
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
2. részfeladat - A vizsgálat lefolytatása
2.1 Mintaválasztás módszere
• A random mintavétel alapján a településtípus szerinti reprezentativitást Budapest,
megyeszékhely, városok és községek szerinti felosztásban kell megvalósítani.
• A mintaválasztás módszerét az ETT TUKEB által is engedélyeztetésre került:
A felmérés forráspopulációját a magyarországi 25 és 65 éves női lakosság adja. N= 2 855 992 fő
(Forrás: KSH 2016. január 01.)
A mintaválasztás többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárással történik, a műszaki leírásban

meghatározottak szerint.
2.2 Mintavétel feltételei
• A mintavételi helyek (területi védőnői körzet, nőgyógyászati szakrendelő) reprezentatív és random
módon történő beválasztását Ajánlatkérő szakembereinek közreműködésével kell megvalósítani.
Mintavételi terv, mely tartalmazza a vizsgálatban való részvételt vállaló egészségügyi szolgáltatók
megnevezését, az egyes szolgáltatók által leveendő minták számát, a mintavétel és a
mintabeszállítás ütemezését.
• A minták levételének helyszínei random módon, a forráspopuláció létszámának megfelelő
arányban kerülnek kiválasztásra Ajánlatkérő által régiónként, megyénként és településtípusonként.
Ezt követően Ajánlattevő feladata a mintavételbe kerülő szolgáltatóval (méhnyakszűrés végzésére
engedéllyel rendelkező védőnő/szülész-nőgyógyász szakorvos) az egyeztetés. Amennyiben a
random módon kiválasztott szolgáltató nem vállalja a minták levételét, abban az esetben
Ajánlatkérő újabb véletlenszerűen kiválasztott mintavételi helyszínt nevez meg Ajánlattevő
számára.
2.3 A mintába kerülő személyek random beválogatása a műszaki leírás szerint.
• A mintavétel során a mintavételi eszközök, a PCR sejtminta-tápközeg, speciális folyadék
biztosítása az Ajánlattevő feladata.
• Ajánlattevő biztosítja a mintavételi szolgáltatók számára a mintavételi eszközöket.
• Ajánlattevő feladata a levett minták logisztikájának biztosítása.
• A levett minták transzportja meg kell feleljen a kóroki ágensek transzportjára vonatkozó országos
szabályozásának, melyről Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tenni.
• A HPV vizsgálat eredményét Ajánlattevő köteles megküldeni a mintavételt végző egészségügyi
szolgáltatónak, azzal, hogy a szakmai előírások alapján a paciensek tájékoztatása és szükség esetén
további teendők elvégzése megtörténjen.Produktum:
- Mintavételi terv
- Nyilatkozat a vizsgálatban való részvételi szándékról az egészségügyi szolgáltató részéről
Ajánlatkérő által adott sablonban
- Beleegyező nyilatkozat HPV prevalencia vizsgálatban való részvételhez a páciens részéről
Ajánlatkérő által adott sablonban - 4000 db
- Vizsgálati adatlapok Ajánlatkérő által adott sablonban -4000 db
- Laboratóriumi vizsgálatkérő lap - 4000 db
- Jegyzőkönyv a vizsgálatban való részvétel meghiúsulás okáról Ajánlatkérő által adott sablonban
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
3. részfeladat - A szűrési adatbázis felvétele, amely tartalmazza:
• A Vizsgálati adatlapon, valamint a Laboratóriumi vizsgálat lapon rögzített összes adatot,
• a laboratórium által elvégzett HPV vizsgálat (genetikai laboratóriumi vizsgálat) eredményét,
• az adatbázis fent rögzített adatait személyenként szükséges rögzíteni, az adatbázis végső
struktúráját az Ajánlatkérőnek jóvá kell hagyni az adattartalom feltöltését megelőzően.
Produktum:
- az Ajánlatkérő által jóváhagyott struktúrájú adatbázis,
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
4. részfeladat - A tanulmány elkészítése a magyarországi HPV prevalencia tekintetében
A tanulmánynak minimálisan tartalmaznia kell:
• a HPV szerepének bemutatását a méhnyakrák kialakulásában a nemzetközi szakirodalomban
közölt nagyobb tanulmányok bemutatásával,
• a hazai HPV prevalencia vizsgálat szükségességének leírását,
• a mintavétel módszertanát,
• a megvalósult mintavétel elvárt reprezentativitását,
• a különböző genotípusok korcsoportos prevalencia értékeit településtípusonként és területi eloszlását
(megye) elemezve,
• összefoglaló javaslatot arra vonatkozóan, hogy az eredmények alapján megalapozottan
beilleszthető-e a HPV vizsgálat a méhnyakrák prevenciós stratégiájába.
A tanulmány átadása Ajánlatkérőnek elektronikusan és egy darab keménykötésű könyv formájában.
A tanulmánynak minimum 70 oldal terjedelműnek kell lennie, melynek fejezeteit az Ajánlatkérővel
történt egyeztetés és jóváhagyás alapján kell elkészíteni.
A tanulmány tartalmáról, főbb megállapításairól prezentáció készítése és átadása Ajánlatkérőnek
ppt formátumban, mely minimum 25 diát tartalmaz.
CPV kódok:

72314000-9 Adatgyűjtési és -egybevetési szolgáltatások
72313000-2 Adatrögzítési szolgáltatások
85145000-7 Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások
72316000-3 Adatelemzési szolgáltatások
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
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: 48500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Synlab Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail: hungary@synlab.com
Telefon: +36 15888500
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15888500
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
1. A Felek az Alapszerződés alábbi rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban Ptk.) 6:191. §-a és a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján egyező akarattal
módosítják.
2. A Felek az Alapszerződés szerződő felek részéből elhagyják az Országos Közegészségügyi
Intézetet, mint Megrendelőt (az Alapszerződés elmaradó szövegrésze) és helyébe a Nemzeti
Népegészségügyi Központ, mint Megrendelő lép (az Alapszerződés új szövegrésze). Az Országos
Közegészségügyi Intézet 2018. október 1-i névváltozás után Nemzeti Népegészségügyi Központ
néven működik tovább, amelynek feladat és hatásköreit a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet rögzíti.
3. A Felek a Szerződés 5. cím (Elszámolás) 5.1 pontjában szereplő teljesítési határidőre vonatkozó
alábbi rendelkezést (táblázatot) hatályon kívül helyezik (az Alapszerződés elmaradó rendelkezése).
Feladatok / Teljesítési határidő / Mértéke / Összeg (forintban)
1-2. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 240. nap / Az ellenszolg. 60 %-a / nettó 29.100.000,Ft
3-4. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 360. nap / Az ellenszolg. 40 %-a / nettó 19.400.000,Ft
4. A Felek a Szerződés 5. cím (Elszámolás) 5.1 pontjában szereplő teljesítési határidőre
vonatkozóan alábbi rendelkezést (táblázatot) fogadják el (az Alapszerződés új rendelkezése).
Feladatok / Teljesítési határidő / Mértéke / Összeg (forintban)
1. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 240. nap / Az ellenszolg. 60 %-a / nettó 29.100.000,Ft
2. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 270. nap
3. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 300. nap / Az ellenszolg. 40 %-a / nettó 19.400.000,Ft
4. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 360. nap

5. A Felek az Alapszerződés egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal tartják érvényben
és hatályban, így különösen az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó ellenszolgáltatás mértéke
és kifizetése vonatkozásában (a teljesítési igazolás a 1. és 2. részteljesítésekre kizárólag a 2.
részfeladat igazolt [produktumokkal alátámasztott] teljesítése esetén történhet meg, illetve a
teljesítési igazolás a 3. és 4. részteljesítésekre kizárólag a 4. részfeladat igazolt [produktumokkal
alátámasztott] teljesítése esetén történhet meg).
VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek
miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem
láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: 1. A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdéssel összefüggésben rögzítik,
hogy az Alapszerződés módosítása nem lényeges.
2. A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás
nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét
vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
2.1 Az Alapszerződés módosítása kizárólag a Megrendelő névváltozására és az Alapszerződés
teljesítési határidejére tartalmaz rendelkezést, amely nem érinti a közbeszerzési eljárás alapján
kötött Alapszerződés tárgyát, a közbeszerzési eljárásban meghatározott, az Alapszerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket, a közbeszerzési ajánlatok értékelési feltételeit,
illetve az értékelési részszempontok alapján a Szerződésbe foglalt teljesítési feltételeket (így
különösen az ellenértéket).
2.2 Az Alapszerződésben rögzített részteljesítési határidők módosítása nem érinti a végteljesítési
határidőt. A részteljesítési határidők módosítására azok lejárta előtt kerül sor. Az Alapszerződés
módosításának nem célja, hogy a Vállalkozót a késedelem szerződésszegésre vonatkozó
következményei alól mentesítse, mert a módosítás aláírásakor késedelem nem következett be.
3. A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás az
Alapszerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) javára nem változtatja meg,
mert a módosítás az ellenértéket nem érinti.
4. A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás a
Alapszerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős
új elemre nem terjeszti ki, mert az Alapszerződés tárgya nem módosult.
A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 48500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48500000 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (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

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű T (8487/2019)
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: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK22584
Postai cím: Lajos utca 103.B.ép.2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 13233485
E-mail: borbala.szalma@nfsi.hu
Fax: +36 13233499
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nfsi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): Hivatalos név: Szociális és Gy ermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Visegrádi u tca 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bátori Zsolt főigazgató
Telefon: +36 176 91704
E-mail: info@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek
energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 955 HRSZ., 4352
Mérk, Hunyadi utca 183.című épületének energetikai felújítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása”
című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 955 HRSZ., 4352 Mérk, Hunyadi utca 183.című épületének
energetikai felújítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:

45321000-3
45443000-4
45331000-6
45310000-3
45320000-6
45350000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4352 Mérk, Hunyadi utca 183., hrsz.: 955
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 955 HRSZ;
4352 Mérk, Hunyadi utca 183. épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai
színvonalon épült, de határoló szerkezetek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani
követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső
határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, és napenergiát hasznosító melegvíztermelő,
valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM
rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél
magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak
és a padlásfödémnek. Továbbá telepítésre kell kerülnie napkollektoros, és napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti kőzetgyapot
tűzvédelmi sávokkal 2049,62 m2
Padlásfödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Nem járható födém kőzetgyapot hőszigetelése 1690,75 m2
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napkollektoros energiarendszer kialakítása, HMV rendszer csatlakoztatással 1 klt (Teljesítmény: 18,25 kW)
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 19,39kWp (37 db 265W napelem)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00021
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
13371 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú
projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 955
HRSZ., 4352 Mérk, Hunyadi utca 183.című épületének energetikai felújítására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DÉSZ - KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostorpályi út 7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99842570
Pénznem: HUF
VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7
Fő szójegyzék

Fő tárgy:

45453100-8

További tárgyak:

45321000-3

Kiegészítő szójegyzék

45443000-4
45331000-6
45310000-3
45320000-6
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4352 Mérk, Hunyadi utca 183., hrsz.: 955
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 955 HRSZ;
4352 Mérk, Hunyadi utca 183. épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai
színvonalon épült, de határoló szerkezetek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani
követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső
határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, és napenergiát hasznosító melegvíztermelő,
valamint villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM
rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél
magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló
szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak
és a padlásfödémnek. Továbbá telepítésre kell kerülnie napkollektoros, és napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti kőzetgyapot

tűzvédelmi sávokkal 2049,62 m2
Padlásfödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Nem járható födém kőzetgyapot hőszigetelése 1690,75 m2
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napkollektoros energiarendszer kialakítása, HMV rendszer csatlakoztatással 1 klt (Teljesítmény: 18,25 kW)
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 19,39kWp (37 db 265W napelem)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100162170
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DÉSZ - KER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostorpályi út 7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével
együtt):
A szerződés korábban nem módosult.
----Vállalkozó díj.
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 munkaterület átadását követően vált ismertté, hogy a tárgyi
helyszínre vonatkozó tervezési munka során a terveken, valamint a tervezői költségbecslésben
szereplő "Gázfogyasztás mérésére alkalmas almérő felszerelése közvetlenül a gázkazán elé"
adminisztrációs hibáiból adódóan maradt a költségvetés része, a projektben nem megvalósítandó.
A tétel elhagyása szükséges, a hozzá tartozó költséggel egyetemben. Helyette "Hőmennyiségmérő
eszköz telepítése meglévő hálózatra, szükséges szerelvények beépítésével" telepítésére kerül sor.
Továbbá a tervezői munka során adminisztrációs hibából fakadóan kimaradt "A hálózatról történő
villamosenergia fogyasztás mérésére alkalmas almérő óra felszerelése" tétel kiépítése szükséges.
Az erről készült különbözeti költségvetési kimutatás jelen szerződés mellékletét képezi (1. sz.
melléklet). A módosítás szükségességére vonatkozó tervező nyilatkozat jelen szerződés mellékletét
képezi (2. sz. melléklet).
A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás
lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos
inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99842570 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100162170 Pénznem: HUF
VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (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

Kúria, 6367/2019, Kúria Kf.VI.37.786/2018/5.számú ítélete
Fővárosi Bíróság ítélete
Szöveg: A KÚRIA
mint fellebbviteli bíróság
ítélete
Az ügy száma: Kf.VI.37.786/2018/5.
A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigner Beáta előadó bíró, Dr. Sugár Tamás
bíró
A felperes: Sármellék Község Önkormányzata (8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.)
A felperes képviselője: Dr. Halászi Ügyvédi Iroda (5100 Jászberény, Bartók Béla u. 8., ügyintéző ügyvéd: Dr.
Halászi György)
Az alperes: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u.
Az alperes képviselője: Dr. Kriston Kinga kamarai jogtanácsos A per tárgya: közbeszerzési ügyben hozott
közigazgatási határozat felülvizsgálata A fellebbezést benyújtó fél: az alperes A fellebbezés száma: 10.
Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Törvényszék 2018. május 16-án kelt
103.K.700.451/2018/9. számú ítélete
Rendelkező rész
A Kúria a Fővárosi Törvényszék 103.K.700.451/2018/9. számú ítéletét megváltoztatja és a keresetet
elutasítja.
A kereseti és fellebbezési illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.
Indokolás
A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperesi közbeszerzési szabályzat II. 1.1. pontja értelmében a közbeszerzési tervet az önkormányzat
képviselő-testülete hagyja jóvá. A V.10.7. pontja tartalmazza, hogy az eljárást, illetve az eljárási szakaszt
lezáró döntést az önkormányzat képviselő-testülete hozza meg.
[2] A felperes közbeszerzési tervének II. Építési beruházás rovata 6.359.972.- forint becsült értéket
tartalmaz, a tervezett eljárási típusként az uniós értékhatár alatti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást jelölték meg.
Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja 2017. június 13-a
volt, míg a szerződés teljesítésének
várható időpontja, vagy a szerződés időtartama: 2017. szeptember 15. napja.
[3] A Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaság, egyedüli tagja a felperes. A Kft. alapító okiratának 2.2.-2.5. pontjai értelmében a társaság alapítója
a felperes, képviseletére a polgármester jogosult. A 9.1.1. pont szerint a társaságnál taggyűlés nem
működik, a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben a felperes képviselő-testülete dönt. A 9.1.2. pont
szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik egyebek mellett az éves üzleti terv elfogadása, az olyan
szerződések megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke egyenként a 3.000.000.- forintot meghaladja,
továbbá mindazon ügyekben történő döntés, amelyeket a Ptk. az egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb
szerve hatáskörébe utal.
[4] A felperes képviselő-testülete képviseletében eljárt polgármester jóváhagyása alapján a felperes a
Kbt. Harmadik Rész 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indított „Sármellék Község Önkormányzati
Óvoda és Bölcsőde épületének átalakítása és korszerűsítése (TOP-1.4.1.-15-ZA1-2016-00010)” építési
beruházás tárgyában. Az ajánlattételi felhívást 5 gazdasági szereplőnek, köztük a Kft.-nek küldte meg. A
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatására tekintettel a felperes nyertes ajánlattevőként a Kft.-t hirdette
ki. A képviselő-testület megbízta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával. A felperes és a Kft.
között 2017. június 30. napján létrejött a vállalkozási szerződés.
[5] A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Kezdeményező) az alperes hivatalbóli eljárását
kezdeményezte. Álláspontja szerint a jogsértő esemény a közbeszerzési eljárás megindítása volt. A nyertes
Kft.-nél a tag jogait ugyanis ugyanaz a képviselő-testület gyakorolja, amelyik a felperesi ajánlatkérői oldalon
a közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, illetve meghozta az eljárást lezáró döntést is. A felperes,
valamint a Kft. között fennálló kapcsolat alkalmas volt arra, hogy az eljárásról olyan többlet-információ
(mint például a becsült érték és a fedezet ismerete) kerüljön a nyertes birtokába, amelyből egyértelműen
előnye származik, ezáltal pedig megvalósul a Kbt. 25. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme. Ezt
támasztja alá az is, hogy egyedül a Kft. ajánlott az eljárás becsült értékénél alacsonyabb árat, az ajánlati
ár az értékelésnél 70-es súlyszámot kapott, alkalmassági követelmény nem került előírásra, továbbá a
felperes közbeszerzési szabályzatának 5. pontja alapján az ajánlatok elbírálását végző bíráló bizottságot
a polgármester hozza létre, a 7.1. pontja szerint az eljárás becsült értékének megállapítását megalapozó
dokumentumokat a polgármesternek kell átadni, a 7.2. pont értelmében az eljárás megindítására a

polgármester, mint az ajánlatkérő képviselő-testület képviselője jóváhagyását követően van lehetőség, a
10.7. pont alapján az eljárás, illetve az eljárási szakaszt lezáró döntést a képviselő-testület hozza meg.
[6] Az alperes a 2018. január 8. napján kelt D.657/7/2017. számú határozatában megállapította, hogy a
felperes megsértette a Kbt. 25. § (1) bekezdését, ezért vele szemben 3.000.000.- forint bírságot szabott ki.
[7] Indokolása szerint a felperes a közbeszerzési eljárás megindításakor egy olyan egyszemélyes gazdasági
társaságot is felhívott ajánlattételre, amelynek egyedüli tagja maga a felperes. A közbeszerzési eljárás
nyertese ez az egyszemélyes Kft. lett, a felperes és az egyszemélyes gazdasági társaság között a
szerződés is létrejött.
[8] Kiemelte, hogy a kezdeményezéssel érintett közbeszerzés becsült értékét is tartalmazó közbeszerzési
tervet a felperes képviselő-testülete hagyta jóvá. A felperes közbeszerzési eljárásának megindítását a
képviselő-testület képviseletében a polgármester hagyta jóvá. A képviselő-testület döntött a közbeszerzési
eljárás eredményességéről és annak a Kft.-nek a nyertességéről is, amelynek egyedüli tagja a felperes.
Mindezekre figyelemmel a felperes képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás előkészítésében és
lefolytatásában is tevékenyen részt vett.
[9] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1), (2) és (4)
bekezdéseire, valamint 3:112. § (1), (2) és (3) bekezdéseire utalással hangsúlyozta, hogy az egyszemélyes
gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat,
amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.
[10] Mindezeken túl a felperes képviselő-testülete dönt a Kft. legfőbb szervének hatáskörébe tartozó
kérdésekben, így a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben is. A Kft. üzleti tervét a felperes
képviselő-testülete fogadja el, a 3.000.000.- forintot meghaladó értékű szerződések megkötéséhez
a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. A Kbt. 81. § (11) bekezdésében meghatározott ajánlati
kötöttségre tekintettel már az ajánlat megtételéhez szükséges volt a képviselő-testület döntése, hiszen a
közbeszerzés tárgyának ismeretében nyilvánvaló volt, hogy az a szerződés, amelynek megkötésére irányuló
szándékát a Kft. kifejezte, meghaladja a 3.000.000.- forintot.
[11] A képviselő-testület ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is megjelent döntési pozícióban, mindkét
oldalon olyan információ birtokában volt (ajánlatkérői oldalon pl. becsült érték, míg ajánlattevői oldalon pl.
ajánlati ár), amely a verseny tisztaságának sérelmét eredményezte. A felperes azzal, hogy a közbeszerzési
szabályzat, illetve a Kft. alapító okiratának ismeretében a Kft.-t hívta fel ajánlattételre, majd hirdette ki
nyertes ajánlattevőként és kötött vele szerződést, maga hozta létre az összeférhetetlen és a verseny
tisztaságának sérelmét eredményező helyzetet. Ezzel megsértette a Kbt. 25. § (1) bekezdését, ugyanis nem
tett mindent annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét
eredményező helyzet kialakulását.
A kereseti kérelem
[12] A felperes eljárási- és anyagi jogi jogszabálysértésekre hivatkozással keresetet terjesztett elő a jogerős
határozat bírósági felülvizsgálata iránt.
Az elsőfokú ítélet
[13] Az elsőfokú bíróság ítéletével az alperes határozatát megváltoztatta, a Kbt. 25. § (1) bekezdésének
megsértését megállapító és a bírságot kiszabó rendelkezés mellőzése mellett a kezdeményezést
elutasította, valamint kötelezte az alperest a közigazgatási tevékenység jogsértő következményének
elhárítására.
[14] Rögzítette, hogy a Kezdeményező jogsértő eseményként a közbeszerzési eljárás megindítását nevezte
meg, a vélt jogsértés részletezése során viszont már azért minősítette jogsértőnek a felperes eljárását,
mert a felperes egyszemélyes gazdasági társasága került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre. Ez utóbbi
viszont már az eljárást lezáró döntésre vonatkozó esemény. Mindez a kettősség az alperes határozatán is
végig vonult, az alperes döntéséből is hiányzik annak pontos megjelölése, hogy konkrétan mely eseményt
tekintette a jogsértő magatartás megvalósulásának.
[15] Helytállónak tartotta azt a felperesi előadást, miszerint az alperesi logika mentén, minden feltételtől
eltekintve, valamennyi olyan közbeszerzési eljárást jogsértőnek kellene tekinteni, ahol az adott ajánlatkérő
által alapított, tulajdonolt egyszemélyű gazdasági társaság indult vagy lett a nyertes ajánlattevő. Ez az
értelmezés azonban a bíróság olvasatában sem felel meg a Kbt. hivatkozott rendelkezésének.
[16] A 2015. évi Kbt.-nak a Complex Jogtárban található Kommentárja (Szerk.: Dezső Attila) vonatkozó
részéből kiemelte, hogy változatlanul alkalmazandó az európai uniós joggyakorlatból eredő azon elv,
miszerint az ellenbizonyítás lehetőségét követően megállapított konkrét tényállás alapján felmerülő
tényleges jogsérelem az összeférhetetlenség megállapításának követelménye. Hangsúlyozta, bár új
irányelvek kerültek elfogadásra, de alapjaiban nem módosult a szabályozás. Ezért az összeférhetetlenség
megállapításához továbbra sem elegendő, ha valamely helyzet csupán magában hordozza a verseny
tisztasága vagy az egyenlő bánásmód sérelmének lehetőségét. A jogsértés megállapításához jelenleg is
vizsgálandó, hogy volt-e olyan konkrét, a Kbt.-ben körülírt tevékenység, cselekmény az

ajánlatkérő részéről, amely megteremtette az összeférhetetlenségi helyzetet és ténylegesen az
összeférhetetlenségi jogsértés megvalósítását idézte elő.
[17] A Kbt. 25. § (1) bekezdése csak az ajánlatkérő általános kötelezettségét tartalmazza, egy alapvetése
az összeférhetetlenség szabályrendszerének, amelynek konkrét eseteit a 25. § (2) és további bekezdései
adják meg. Az alperes azonban nem tudott konkrét, az előkészítés, a közbeszerzési eljárás lefolytatása
folyamatában felmerült, az összeférhetetlenség, mint jogsértés megvalósulását alátámasztó tényeket
felhozni a döntése alapjául, hanem a megállapítását a felperes közbeszerzési terve, szabályzata és az
egyszemélyi gazdasági társaság alapító okirata rendelkezései alapján, az esetleges összeférhetetlenség
veszélyének lehetőségére alapította. Nem bizonyította, hogy olyan többlet-információ jutott volna a nyertes
ajánlattevő tudomására, amelyet a többi ajánlattevő, versenytárs ne ismert volna, a becsült érték a nyílt
közbeszerzési dokumentumokból ismert volt.
[18] Ezen túlmenően az ajánlat benyújtásához sem volt szükséges a felperes alapítói engedélye, mert a
3.000.000.- forintot meghaladó értékű szerződéskötésre csak a nyertes ajánlattevő kihirdetését követően
került sor. Addig viszont a közbeszerzési eljárás során végzett cselekményekhez csak a Kft. ügyvezetésnek
döntése volt szükséges, konkrét, a gazdasági társaság legfőbb szerve által az ügyvezetésnek adott egyedi
utasításra vonatkozó adat, bizonyíték nem merült fel.
A fellebbezés és ellenkérelem
[19] Az alperes fellebbezésében az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a kereset elutasítását kérte.
[20] Okfejtése szerint a határozat egyértelműen bemutatta, hogy a felperes mely magatartásaival sértette
meg a Kbt. 25. § (1) bekezdését. A jogsértés már az ajánlattételre felhívással megvalósult, az ugyanis már
magában hordozza az ajánlattétel, a nyertesként kihirdetés és a szerződéskötés lehetőségét.
[21] Megítélése szerint logikusan levezette, hogy a felperes képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás
előkészítésében és lefolytatásában, de egyben az ajánlattételben is közreműködött.
[22] Hangsúlyozta, hogy a Kbt. a 9. § (1) bekezdésében foglalt úgy nevezett „in-house” beszerzéseket
kivételként kezeli, amelyre figyelemmel a felperes az általa alapított, kizárólagos tulajdonát képező
gazdasági társasággal közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül jogszerűen köthetne szerződést,
amennyiben fennállnak az úgy nevezett „in-house” beszerzésekre vonatkozó, Kbt.-ben rögzített feltételek.
[23] Érvelése szerint a határozatban megjelölt jogszabályi rendelkezések és az alapító okirat alapján
elvégzett vizsgálat elegendő volt a megalapozott döntéshez, mivel ezek az előírások szabják meg kötelező
jelleggel a felperes képviselő-testülete számára a 3.000.000.- forintot meghaladó értékű szerződések
megkötése előtti eljárás rendjét. A jogszabályi rendelkezések és az alapító okirat kötelező ereje miatt
az ajánlat megtételéhez szükség volt a felperesi képviselő-testület döntésére, ezért az alperesnek nem
kellett vizsgálnia, hogy a felperes képviselő-testülete a döntését valamilyen formában rögzítette-e, mert
a képviselő-testület kötelezettsége akkor is fennáll, ha formai előírás hiányában a döntésre nem volt
bizonyíték, vagy a döntését elmulasztotta megtenni.
[24] A Kft. kizárólag úgy tehetett felelősségteljesen ajánlatot, hogy előzetesen annak tartalmát a képviselőtestület jóváhagyta, hiszen az ajánlati kötöttség beálltával a Kft.-nek szerződéskötési kötelezettsége
keletkezett. A polgár jogi és a közbeszerzési jogi szabályokat figyelmen kívül hagyja az az ítéleti álláspont,
miszerint csak a szerződéskötéshez szükséges a képviselő-testület jóváhagyása.
[25] A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.
[26] Kifejtette, az alperes nem tudta tényszerűen alátámasztani, hogy a képviselő-testület közreműködött
az ajánlattételben is. Erre nézve - a tényfeltárási és indokolási kötelezettségét megsértve - csak egy fikciót
tudott felállítani.
[27] Téves az az alperesi logika, miszerint, ha a Kbt. 25. §-ában meghatározottak ismeretében
összeférhetetlen lenne a gazdasági szereplő, akkor kiegészítő szabályként az „in-house” szerződéskötés
lenne alkalmazható. A két halmaz ugyanis nem fedi le a beszerzések teljes spektrumát. Ha pedig a
gazdasági szereplő nem lehet ajánlattevő és nem köthető vele „in-house” szerződés sem, akkor minden
további esetben ténylegesen el van zárva attól, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó
beszerzésben ajánlattevő legyen.
[28] Álláspontja szerint nem az ajánlattételhez, hanem csak a szerződéskötéshez szükséges az alapítói
hozzájárulás, ellenkező esetben is legfeljebb más jogszabály, de nem a Kbt. sérülne. Amúgy az alperes nem
is vizsgálta, hogy a képviselő-testület hozzájárult-e az ajánlat benyújtásához.
[29] Mivel csak a szerződéskötéshez szükséges a képviselő-testület hozzájárulása, ezért sem a felhíváskor,
sem az eredményről szóló döntés meghozatalakor sem merülhetett fel az összeférhetetlenség veszélye
vagy ténye. Reális jogi lehetőség van arra is, hogy az eredményhirdetést követően kért alapítói engedély
hiányában az ajánlattevő - adott esetben az ajánlati biztosíték elvesztése mellett - mentesüljön a
szerződéskötéstől.
A Kúria döntése és jogi indokai
[30] A fellebbezés alapos.

[31] A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 108. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a fellebbezés és a fellebbezési
ellenkérelem keretei között vizsgálta felül. Ennek során megállapította, hogy az elsőfokú bíróság helyesen
tárta fel a jogvita elbírálásához szükséges tényállást, ám abból téves jogi következtetésre jutott. Az alperes
fellebbezésében hivatkoztak alkalmasak voltak az elsőfokú ítélet megváltoztatására.
[32] A Kbt. 25. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni
annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét
eredményező helyzetek kialakulását.
[33] Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás
előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely
funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek,
vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplő fennálló más közös érdek miatt nem képes.
[34] A (3) bekezdés kimondja, hogy összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként az
ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy
szervezet, továbbá az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
illetve tulajdonosát az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
[35] A Kbt. 25. § (1) bekezdés azt a kötelezettséget rója az ajánlatkérőre, hogy gátolja meg az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságát sértő helyzet kialakulását, ehhez - szükség szerint - vegye
igénybe a rendelkezésére álló eszközök teljes tárházát.
[36] A határozat 59. pontja egyértelműen meghatározza, hogy a felperes a Kbt. 25. § (1) bekezdését sértette
meg. Ezt követően az alperes szövegszerűen rögzítette, hogy a felperes azon magatartásával, miszerint a
közbeszerzési szabályzat, illetve a Kft. alapító okiratának ismeretében a Kft.-t hívta fel ajánlattételre, majd
hirdette ki nyertes ajánlattevőként és kötött vele szerződést, maga hozta létre az összeférhetetlen és a
verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetet.
[37] A határozat azt is tartalmazza, hogy az alperes szerint az összeférhetetlenséget, illetve a verseny
tisztaságának sérelmét eredményező helyzet azzal állt elő, hogy a felperes feladatainak ellátását
biztosító képviselő-testület, amely részt vett a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában,
közreműködött az ajánlattételben is. A képviselő-testület ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is megjelent
döntési pozícióban, mindkét oldalon olyan információk
birtokában volt, amely a verseny tisztaságának sérelmét eredményezte (58. bekezdés).
[38] A feltártakra alapítottan nem lehetett kétséges senki számára az, hogy az alperes mely magatartásokat
tekintette a Kbt. 25. § (1) bekezdésébe ütközőnek, vagyis - az elsőfokú bíróság megállapításával szemben a határozatból nem hiányzik a jogsértő magatartás pontos megjelölése.
[39] A Kúria teljes egészében osztotta azt az ítéleti álláspontot, miszerint a jogsértés megállapításához
vizsgálni kell, hogy volt-e konkrét, a Kbt.-ben körülírt olyan tevékenység, cselekmény a felperes részéről,
amely összeférhetetlenségi helyzetet teremtett, illetve ténylegesen is előidézte az összeférhetetlenségi
jogsértés megvalósulását. Az új irányelvek elfogadásával lényegében nem változott a korábbi szabályozás,
a jogsértés megállapításához továbbra sem elegendő pusztán az összeférhetetlenség, a verseny tisztasága
sérelmének lehetősége. Arról van tehát szó, hogy önmagában a tulajdonosi-, gazdasági-, stb. kapcsolat
fennállása nem vezet szükségszerűen összeférhetetlenséghez, a verseny tisztaságának megsértéséhez,
emellett olyan további tényeket, körülményeket, egyéb bizonyítékokat is fel kell sorakoztatni, amelyek - az
ellenbizonyítás eredményét is értékelve - kellően alátámasztják a jogsértés tényleges megvalósítását.
[40] Az alperes e vizsgálódási kötelezettségének eleget tett, és bemutatta azokat a konkrét
tevékenységeket, cselekményeket, amelyek az összeférhetetlenségi helyzet, illetve az összeférhetetlenség
megvalósulását előidézték. Az alperes nem az összeférhetetlenség veszélyének lehetőségére, hanem az
összeférhetetlenség megvalósulására alapította döntését.
[41] Az összeférhetetlenség pedig az által alakulhatott ki, hogy a felperes ajánlattételre hívta fel a Kft.-t.
Tette ezt annak ellenére, hogy a felperes egyfelől ajánlatkérő, akinek a közbeszerzési tervében szerepelt a
perrel érintett közbeszerzési eljárás, és annak megfelelően meg is indította azt. Másfelől a Kft. egyedüli tagja
ugyancsak maga a felperes, a Kft. hatáskörébe tartozó kérdésekben a felperesi képviselő-testületnek van
döntési jogosultsága. Egyebek mellett a felperes képviselő-testülete fogadja el a Kft. éves üzleti tervét, és
hagyja jóvá a 3.000.000.-forintot meghaladó szerződések megkötését.
[42] A felperes közbeszerzési szabályzata és a Kft. alapító okirata alapulvételével egyértelmű volt, hogy a
felperes képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásban mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalon
megjelent. Az elsőfokú bíróság által hiányolt jogsértő magatartás - a határozatból is kitűnően - a Kft.
ajánlattételre való felhívása volt, hiszen ez teremtette meg a kapcsolatot az ajánlatkérő és az ajánlattevő
között. Ezzel lett a felperes mindkét oldal részese, így jött létre az összeférhetetlenség. Szó nincs arról, hogy
csupán egy összeférhetetlenségi veszélyhelyzet lehetősége állt volna fenn, ellenkezőleg, a Kft. ajánlattételre
való felhívásával, mint konkrét jogsértő magatartással jöhetett létre az összeférhetetlenség.

[43] Szintén alaptalanul hiányolta az elsőfokú bíróság annak bizonyítását, hogy a Kft. többletinformáció
birtokában volt. Mivel a felperes képviselő-testülete mindkét minőségében közreműködött, ezért
nem képzelhető el az a helyzet, hogy amikor a képviselő-testület ajánlatkérői minőségében végzett
cselekményeket, akkor nem volt tudomása például a Kft. -általa elfogadott - éves üzleti tervéről, vagy a
társasági döntésekről, nem ismerte a cég pénzügyi, vagyoni viszonyait, szerződéses kötelezettségeit,
kapacitását, amikor pedig ajánlattevőként végezte a cselekményeket, ismeretlen volt számára a
közbeszerzési terv, az abban meghatározott becsült érték, a rendelkezésre álló fedezet mértéke. Az
ajánlatkérői és az ajánlattevői információk összemosódtak, amely tény további bizonyításra nem szorul.
[44] A Kbt. nem rendelkezik arról, hogy az ajánlattevők csak meghatározott engedély birtokában tehetnének
ajánlatot. A konkrét esetben azonban nem is a Kbt., továbbá nem is a felperesi ajánlatkérő kötötte
engedélyhez az ajánlat benyújtását, hanem e kötelezettség a Kft. alapító okiratának 9.1.1. és 9.1.2.
pontjaiból következik. Kétségtelen, hogy az alapító okirat 9.1.2. pontja szerint a 3.000.000.- forintot
meghaladó értékű szerződés megkötésének jóváhagyása szükséges, és az sem vitatott, hogy a szerződés
megkötésére csak a nyertes kihirdetését követően kerülhet sor. A Kbt. 81. § (11) bekezdése szerint azonban
az ajánlattevő az ajánlatához kötve van. Erre figyelemmel az alapító képviselő-testületének jóváhagyása
nem
mellőzhető már az ajánlat megtételekor sem, hiszen ellenkező esetben a Kft.-t terhelő ajánlati kötöttség
legalábbis bizonytalanná válna. Az előző nyilvánvaló összeférhetetlenségi tényekre figyelemmel azonban a
szerződés jóváhagyásának kérdése különösebb relevanciával már nem bír.
[45] Az összeférhetetlenség elkerülése és a verseny tisztaságának biztosítása olyan kiemelt követelmények,
amelyek az alapelvekben, de a tételes rendelkezésekben is megjelennek. A tiltott összefonódás, a
tisztességtelen piaci magatartás károsan befolyásolja a piac működését, ezért az ilyen helyzetek kialakulását
el kell kerülni. A Kbt. elismeri az „in-house” beszerzéseket, meghatározott feltételek esetén lehetőséget
biztosít arra, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására egyébként kötelezett szervezet a kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társasággal közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kössön szerződést. Ha a
Kbt.-ben megállapított feltételek maradéktalanul nem teljesülnek, akkor házon belüli beszerzésre nincs mód.
Ilyenkor az ajánlatkérő gazdasági társasága semmiféle előnyt nem élvezhet, a többi piaci szereplővel, a
versenytárssakkal azonos pozíció illeti meg. Amennyiben ez a Kbt. szabályozása, illetve a cégre vonatkozó
előírások folytán nem valósítható meg, és az ajánlatkérő meg a gazdasági társaság között átfedés van,
összeférhetetlenség áll fenn, akkor az a gazdasági társaság az alapító által kiírt közbeszerzési eljárásban
nem vehet részt. Ellenkező esetben sérülne a verseny tisztasága, hiszen ez a vállalkozás jóval előnyösebb
helyzetből indulhatna, mint a versenytársai.
[46] A fentiekre figyelemmel a Kúria arra a következtetésre jutott, a felperes nem tett meg minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét
eredményező helyzet kialakulását. Ezzel megsértette a Kbt. 25. § (1) bekezdését. Az elsőfokú bíróság
tévesen értelmezte a Kbt. 25. § (1) bekezdésének tartalmát, ezért az alperesi határozatot megváltoztató és a
jogsértés mellőzéséről rendelkező ítélet jogszabálysértő.
[47] Tekintettel arra, hogy a felperesnek a bírság kiszabásával, illetve összegszerűségében kapcsolatban
kereseti kérelme nem volt, ezért nem volt akadálya annak, hogy a Kúria érdemi döntést hozzon.
[48] A kifejtettekre figyelemmel a Kúria a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 109. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával az elsőfokú bíróság ítéletét egészében
megváltoztatta és a keresetet elutasította.
A döntés elvi tartalma
[49] Nem tesz meg minden szükséges intézkedést az ajánlatkérő annak érdekében, hogy elkerülje az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzet kialakulását akkor, ha az
általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság ajánlattételre való felhívásával ajánlatkérői
és ajánlattevői oldalon is megjelenik döntési pozícióban.
[50] Az összeférhetetlenség megállapítását nem alapozza meg pusztán a tulajdonosi, gazdasági kapcsolat,
a jogsértés megállapításához az összeférhetetlenséget megalapozó konkrét tevékenység, cselekmény
bizonyítása szükséges. Ennek során az összeférhetetlenséggel érintettek által előtárt bizonyítékokat is
értékelni kell.
Záró rész
[51] A Kúria a fellebbezést a Kp. 107. § (1) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
[52] A Kp. 35. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Pp.) 96. §-a értelmében a felperes mentesül az illeték megfizetése alól, ezért a kereseti- és
a fellebbezési illeték az állam terhén marad a Pp. 102. §
(6) bekezdése szerint.
[53] A pernyertes alperes költséget nem számított fel, ezért részére a Pp. 82. § (3) bekezdésére
figyelemmel perköltséget megállapítani nem lehetett.
[54] Az ítélet elleni felülvizsgálat lehetőségét a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.
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